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Editörlerden

Bilsay Kuruç...
Öğrencileri onu daha çok İngiliz asilzadelerine benzetirler; ama, o kelimenin 

tam anlamıyla bir İstanbul beyefendisidir, bir Cumhuriyet beyefendisi. Aradaki 
fark nettir: Cumhuriyet beyefendisindeki zarafet, İngiliz asilzadesinde soğuk 
bir nezaket halini alır; üşür ve kendinizi yabancı hissedersiniz. Oysa Bilsay 
Kuruç sıcaktır, içtendir ve yakındır, size kendinizi güvende hissettirir. Derste de, 
jüride de, çalışırken de, konuşurken de... En büyük sorunlar küçülür, İskender 
düğümlerini kesmek için kılıca gerek kalmaz.

Her biri efsaneleşmiş başarılar, ondan dinlerken herkesin yapabileceği, sıradan 
şeylerdir. Sanki, o tesadüfen oradan geçerken bir el atıvermiştir.

Bir ömür insanın aklından çıkmayacak vefasızlıklarda, vefasızın yerine âdeta 
o utanır, ona mazeretler bulur.

İş, böyle bir insana armağan hazırlamak olunca, her şey hem çok kolay, hem 
çok zordur.

* * *

Öncelikle fikrimize destek verip bizi bu görevle onurlandıran, başta, Genel 
Başkan Sayın İhsan Feyzibeyoğlu olmak üzere, Mülkiyeliler Birliği Yönetim 
Kurulu üyelerine şükranlarımızı sunarız. Tabii, yaklaşık bir yıl peşinde koştuktan 
sonra, kendisine bir armağan hazırlanmasını kabul eden Bilsay Hoca’ya da... 
Çünkü o, kitabını bitirmeden armağan çalışmalarının başlamasını istemedi. 
Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi -  Büyük Devletler ve Türkiye, 2010 
sonbaharında biter gibi oldu ve MB Yönetim Kurulu da, 29 Eylül 2010’da Bilsay 
Kuruç'a Armağan çıkartma kararı alıp, editör olarak bizi görevlendirdi.

* * *

Armağan’a ilişkin ilk çağrı, 1 Kasım 2010’da yayınlandı ve Yayın Takvimi 
şöyle belirlendi: Armağan için davet yazısının yayınlanması, Armağan’da yer 
alması istenen yapıtın konu başlığı, en çok 150 kelimelik Türkçe özeti, yazarın 
iletişim bilgilerini içeren yanıtların gönderilmesi: 15 Aralık 2010. Yazıların 
kabulüne ilişkin yanıtların iletilmesi: 10 Ocak 2011. Yazıların teslimi: 30 Haziran 
2011. Kitabın yayın tarihi: Kasım 2011.

İlk duyuruda, bu tür armağanlarda bir gelenek başlatılması amacıyla bir 
de; “Pek alışılmış olunmasa da tarihlere kesinlikle uyulacak, başvurusu kabul 
edildiği halde yazısını süresinde göndermeyenlerin durumu kitapta kendilerine 
ayrılan BO Ş SAYFADA belirtilecektir” gibi (İlter’in aklından çıkma) bir uyarıya 
yer verildi.

Bunun, biri, genç akademisyenlere; diğeri, biz editörlere yönelik iki amacı
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vardı. İlk amaç, akademik yayın yapmanın bu kadar saçma noktalara vardırıldığı 
bir akademik dünyada Armağan’da yer almak isteyen genç akademisyenleri bir 
disipline uymaya davetti ve eksik olmasınlar bu sağlandı.

Bu tür yayınlarda açıklanan takvimlere bire bir uyulması, elde olmayan binbir 
nedenle dünyanın en zor işidir. İlk başvuru, beklediğimizin çok üstünde bir 
ilgiyle sonuçlanınca -ki, Bilsay Kuruç Armağan’a yakışan buydu- takvime uyma 
sorunu, editörlerin en büyük endişe kaynağı haline geldi. Bu endişe ve panik 
içinde yazarlarımızı biraz zorlamış olabiliriz; her ne kadar sürçü lisan etmişsek 
affola...

Yine de, tarihleri çok esnettiğimizi ve yazılarının yer alması için ne kadar çaba 
gösterdiğimizi Armağan’da yer alan ve yer almak isteyen yazarlarımız biliyorlar. 
Bilsay Kuruç’a Armağan’a katkıda bulunan veya elde olmayan nedenlerle 
katkıda bulunamayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

* * ❖

Takvim sınırlamasının, editörler açısından nedenlerine gelince...
Biri, Bilsay Kuruç’un lisans, diğeri lisansüstü eğitiminde öğrencisi, sonraki 

yıllarda dostu olmuş iki editör -işin doğrusu- böyle bir armağanı hem Bilsay 
Kuruç’a yakışan kalitede, hem de Bilsay Kuruç’a söz verilen tarihte yetiştirmek 
gibi iki heyüla sorun içinde zorlandılar.

Ortaya devasa bir yapıt çıkmış olmasına karşın, eksik ve hatalar, bu iki editörün 
sorumluluğundadır. Çünkü, her iki editör de “En Sevdiğim Yıl” denebilecek 
yoğunlukta bir yılı bu armağanla tamamladılar.

Serdar, armağanla aynı yıl içinde Mülkiye Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni 
olarak 269, 270, 271, 272. sayıları çıkarmasının; o arada Mülkiyeliler Birliği 
için çok sayıda görsel ve afiş hazırlamasının yanısıra; Mülkiyeliler Birliği’nce 
yayınlanan Metin Atuf Kansu ile K. Işık Kansu’nun birlikte hazırladıkları 
“Cumhuriyet Eğitim Devriminin Mülkiyeli Mimarı Nafi A tu f Kamu: Yaşantı ve 
Yazıları” başlıklı yapıt ile Bülent Varlık’ın hazırladığı Prof. Emin Erişirgil’in 
bir anlamda hatıratı olan “Bildiklerim” eserinin editörlüğünü yaptı. Yine 
Mülkiyeliler Birliği’nce çıkarılacak Servet Taşdelen’in hazırladığı, “AvusturyalI 
Gözü ile Balkanlardan Lübnan'a Osmanlı Coğrafyası” halen tezgâhta...

Ama, bu yoğunluğun semeresini haftalarca en çok satan kitaplar -daha havalı 
Frenkçesiyle ‘best-seller’- listesinde kalan Mutfaktan Sofraya: Muhabbetiniz 
Bol Olsun (İmge, Ekim 2011) kitabıyla gördü.

İlter, aynı süre içinde en başta iki buçuk yılı aşkın süredir Bilsay Kuruç’un 
asistanlığını yaptığı “şahikası” “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi -  Büyük 
Devletler ve Tiirkiye”ye son halinin verilmesi ve Dizin’inin hazırlanması 
dâhil (ki, bu kitabın görsellerini haftalarca çalışarak Serdar çıkardı, birkaç kez 
Mülkiye’de fotoğraf seçme oturumları yapıldı, seçilen fotoğrafları Serdar tekrar 
ayıkladı, basılacak kaliteye getirdi, diskete alınıp İstanbul Bilgi Üniversitesi
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Yayınevi’ne gönderildi vs); ODTÜ Yaymcılık’tan çıkacak ormancılık camiasının 
duayeni Yücel Ç ağlar’ın “Türkiye’de Ormancılık Tarilıi”n'\n editörlüğü, 
İmge’den bu armağanla aynı günlerde çıkan Mümtaz Soysal’la birlikte 
yazdıkları “Anayasaya Giriş - Mümtaz Soysal’ın ve Kitabının Yargılanması”; 
son halini almak üzere olan ve yine İmge’den çıkmasını planlanan yine Mümtaz 
Soysal’la “100 Sorıııla Anayasa’nın Anlam ı”, Mayıs 2011’de düzenlenen ve 
Ankara Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanacak “21. Yüzyılda Planlamayı 
Düşünmek”in editörlüğü, o arada Cumhuriyet Tarihi El Kitabı’nın 3. baskısı 
gibi yayınlara emek verdi. Hatta, “terzi, kendi söküğünü dikemez " misali, bu işler 
yüzünden iki yıldır son halini veremediği (yine ODTÜ Yayıncılık’tan çıkacak) 
“Devletçiliğin Ayak İzleri” bir süre daha tezgâh altına atıldı.

Ama, tıpkı Serdar gibi o da emeklerinin semeresini gördü. “Cumhuriyet 
Tarihi El Kitabı” Japoncaya çevrildi ve 2011 ’de Japonya’da yayımlandı. Tetkiki 
gerekir ama, Cumhuriyet Tarihi literatüründe -belki de- Enver Ziya Karal’dan 
sonra, bir Türk yazarın kitabı ilk kez Japonca’ya çevriliyordu.

Bu sıkışıklık içinde “anca bu kadar bir armağan çıkarabildik” dersek; hem 
ayıp olur, hem ukalalık olur. Çünkü biz de biliyoruz ki, Türkiye’de epeydir böyle 
devasa bir Armağan çıkarılmadı. Ama, bu bizden çok, Bilsay Kuruç’a sunulacak 
bir armağana mutlaka katkıda bulunmak isteyen dostlarından, öğrencilerinden 
ve meslektaşlarından kaynaklanıyordu. Ancak, katkı büyüyünce, “ince iş” de 
büyüdü. Yayıncılık teknolojisinin bugün geldiği noktada bile, "daha iyi nasıl 
yapabiliriz” diye düşünülüp denenen her şey; makale adlarının büyük harflerle 
yazılıp yazılmamasından yazar adlarının italik yapılıp yapılmamasından tutunuz 
da; sayfalar arttıkça, onu azaltıp sayfa sayısından kazanmak için paragraf aralarının 
kaldırılması, satırbaşlarının daraltılması, tüm metinlerde uyumun sağlanması vs 
vs vs gibi her şey, hem çok zaman aldı, hem de zamanında yetiştirme endişesi 
nedeniyle stresi artırdı. Gerçi, bunlar -her okur tarafından fark edilmeyebilecek- 
“teknik sorunlar”dı ama, siz bilmeseniz bile biz biliyorduk.

Bu noktada dayanağımız, Cumhuriyet Beyefendisi Bilsay Kuruç ve onun 
zarafeti oldu.

* * *
Armağan, iki bölümden oluşuyor. İlk bölümde Bilsay Kuruç’la bir “nehir 

söyleşi” yer alıyor. Burada katkıları yer alan hoca ve dostlarımız bir dönemin 
tanıklıklarını aktarıyorlar ve işin doğrusu, bu daha çok bizim -daha doğrusu 
Bilsay Hoca’nın önerisiyle İlter’in- bir “oldu bitti” biçimindeki “talepler”imiz 
doğrultusunda alındığı için, onlar baştan itibaren yukarıda açıklanan takvimden 
“azade”ydiler.

* * *

Armağan için başvuru süresi bile dolmadan ilk yazı, Prof. Dr. Ünal 
Nalbantoğlu'ndan geldi. Uzun süredir kanserle mücadele ediyordu ve
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Armağan’ın çıkmasını göremeyeceğini adeta biliyordu... Anısı önünde saygıyla 
eğiliyoruz...

* * *

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, yazıların bazıları için yazarların talep ettiği, 
bazıları için de bizim teknik/biçim koşulları açısından istemek zorunda kaldığımız 
düzeltmelerle geçti. Çıkardığımız ekstra yük için özürlerimizin kabulünü diliyor, 
dileklerimizi kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz.

Bazı kıdemli hocalarımızın yazılarındaki (özet, anahtar kelimeler gibi) gibi 
eksiklikler, onların kıymetli zamanlarını daha çok almamak için olduğu gibi 
bırakıldı. Baskıya girmek üzereyken dahi, büyük bir titizlikle bir sözcüğün, bir 
rakamın peşine düşen hocalarımızın son tadilat taleplerini de yerine getirmeye 
çalıştık.

* * *

Her yayında kimi uyumsuzluklar, kimi eksiklikler olağandır. Hele bu 
kapsamda ve çok yazarlı eserlerde... Emirleri her daim başımız üstüne olan bazı 
hocalarımızın “benim yazıma sakın dokunmayın" talimatlarına karşın -üstelik 
bu yayının iki editörü de yazılarının virgülüne dokunulmasına bile kolay kolay 
müsaade etmeyen insanlardır- Armağan içinde yayın standardizasyonunun 
sağlanması için işin esasını bozmayan bazı küçük müdahaleler yapıldı. Çoğu 
için, hocalarımızın onayı alındı. Umarız haddimizi aşmamış ve anlamı bozacak 
değişiklikler yapmamışızdır. Eğer, herhangi bir makalede yazarın yazısındaki 
“esas temayı” bozan bir hata olmuşsa, tüm sorumluluk editörlerindir. Özür 
yeterse, özrümüzün kabulünü dileriz; özür yetmezse; boynumuz kıldan incedir.

* * *

Armağan’ın inşasında editörler kendi aralarında bir iş bölümü yaptılar.
İlter, Bilsay Hoca ile -ayları bulan- nehir söyleşiyi yapacak, ayrıca ilgili 

kişilerden söyleşiyi tamamlayacak yazılar isteyecek ve gelen yazılardan “hatırat” 
nitelikli olanları da metne uygun biçimde söyleşiye ilave edecekti. İlter, söyleşinin 
içeriğini ve söyleşide yer alanları, o bölümün Sunuş’unda aktardı.

Serdar ise, akademik yazıların editasyonunu yapacak, dipnotlar, kaynakçalar, 
tablolar vb açısından yayında bir ortaklık sağlayacaktı. Ona ilişkin bilgileri 
yukarıda arz ettik.

* * *
Bilsay Hoca’nın kişisel arşivindeki 200’e yakın fotoğraf ve dia-pozitif, Serdar 

tarafından tarandı ve baskıya uygun nitelikte dijital ortama aktarıldı. İlter, Bilsay 
Hoca ve Serdar çok sayıda fotoğraf izleme oturumu yapıp görsel malzemeleri 
seçtiler. Mülkiyeliler Birliği, -diğer katkılarının yanında- bir de bunun için uygun 
teknik ortam hazırladı. Bilsay Hoca’nın görseller için notlarını İlter elle tuttu. 
Notlar fotoğraflarla, fotoğraflar söyleşi metni ile buluştu. Ama, ne yazık ki hepsi 
değil. Kayıt altında bulunan bir yaşanmışlığa ait tüm seçilmiş görsellere kitap
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içerisinde yer verilemedi. Bunun için, Bilsay Hoca’nın ve Kuruç ailesinin affına 
sığınırız

%  ̂ ^

Armağan’da katkısı bulunanların tümünün soyadına göre alfabetik listesini arka 
kapakta sunduk. Armağan’da 41 yazarın 36 bilimsel makalesi yer alıyor. Her biri 
sosyal bilimler alanında çığır açıcı nitelikte olan bu makaleler için yazarlarımıza 
ne kadar teşekkür elsek azdır. Çünkti sosyal ve beşeri bilimler camiasından genç 
yazarların çoğu kendi alanlarında “ilkler” çıkardılar ya da bilinenlere farklı gözle 
bakan özgün katkılar sundular. Söyleşi bölümünde yer verdiğimiz yazılar hariç. 
Oraya da 12 yazar katkıda bulundu. Sonuç olarak elinizdeki kitapta 53 yazarın 48 
yazısı, artı bir nehir söyleşi var...

* * *

Arka kapaktaki resim, Bilsay Kuruç’un objektifinden. Ama, kendisinin bu 
resmin kullanıldığından haberi yok. Eşi Sevim Hanım ile kızları Umut ve Ayşegül, 
Bilsay Hoca’nın Shagall hayranlığından söz ettiler ve ilk önce Serdar arka kapak 
için bir Shagall hazırladı. Ama, o sırada Ayşegül, bu Armağan için yazdığı yazının 
başına babasının objektifinden çıkına Finlandiya’nın Heykel ormanlarında 
çekilme fotoğrafı koyup yollayınca, Bilsay Hoca’nın Shagall sevdiğini sadece 
kayda geçirmekle yetinip arka kapağa o resmi koymak şart oldu.

* * *

Ön kapaktaki Bilsay Hoca portresi ise, 68 kuşağının önderlerinden Oktay 
Etiman ııı objektifinden...

Ö n  v e  a rk a  k a p a k  ta s a r ım ın ı —ta h m in  e d e b i le c e ğ in iz  g ib i-  S e rd a r  y a p tı .
% % îfc

İşin teknik yönü -her iki editörün bu alandaki çokbilmişliklerinin yarattığı 
tahribat dahil- Necati Koçak tarafından halledildi. Editörler, bu işi bu kadar 
bilmeselerdi, büyük ihtimalle hayat Necati için daha kolay olurdu.

* * *

Katılımın bu kadar yüksek olduğu ve katılımın yüksekliğinin Bilsay Hoca’ya 
duyulan saygıdan ve verilmek istenen katkıdan kaynaklandığı gerçekten “devasa” 
bir yayının baskı ve cilt bölümünü gerçekleştirdiler, ayrı bir kutlamayı hak 
ediyorlar.

Biz, bu Armağan “tek cilt” olsun mu, olmasın mı diye epey düşündük, 
danıştık, tartıştık. Sonunda tek cilt olmasının daha doğu olacağına karar verdik. 
Böyle olunca da “cilt” meselesi, “zanaat”ın ötesinde bir “sanat” haline geldi. 
Türkiye’deki sanatkârların o düzeye ulaşmış olması bizi mutlu eder, tersi 
durumda kitap elinizde lime lime olursa sorumluluğu o sanatçıların değil, yanlış 
tercih yapan bizimdir.

îft %

Ve son bir itiraf: Birinci sınıf bir Cumhuriyet beyefendisi olan Bilsay Kuruç,
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maalesef (!) bir Fenerbahçeli, Öyküsü, söyleşide... Başkası olsa bıınıı yapmazdık 
(!) ama, -içimiz kan ağlayarak- sırf oıııın hatırına kapak renklerini en azından 
Mülkiye laciverdi ile yaldız sarısı yaptık... Şike ya da teşvik primi -adı her neyse- 
nedeniyle Lig’den düşeceği kesin bir takımın “tarafgir olmayan” taraftarından 
bunu esirgemek olmazdı (!) Ve başka hiçbir Fenerbahçeli tuttuğu takımın 
küme düşürülecek olmasını, böylesine vakur karşılamazdı. Çünkü o, Aykut ile 
Oğuz, sırf “adil ve sportmence” davrandıkları için Ali Şen tarafından FB’den 
kovulduklarında, İstanbulspor taraftarı olacak kadar yürekli bir Fenerbahçeli...

❖ * *

Sevgili hocamız Bilsay Kuruç için katkıda bulunan herkesin döktüğü emek 
sonucunda ortaya çıkan yapıt huzurlarınızda...

Her birine şükranlarımızı sunuyor ve Bilsay Kuruç’a yakışır bir armağan 
ortaya koyabilmiş olmayı diliyoruz...

Saygılarımızla...

Serdar Şahinkaya - N. İlter Ertuğrul 
Kasım 2011
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Bilsay Hocamıza Armağan

Ihsan Feyzibeyoğlıı*

Sevgili hocamız Prof. Dr. Bilsay Kuruç için hazırlanan armağanın benim 
genel başkan olduğum döneme rastlamış olmasından dolayı biiyük mutluluk ve 
onur duyuyorum.

Geçen yıl kendisine Mülkiyeliler Birliğine üye olduğuna dair yazıyı sunarken 
de aynı mutluluğu yaşamıştım.

Bilsay Hoca, Fakültemizin akademik kadrosuna katıldığı 1963 yılından bu 
yana çalışmaları, kitapları, hayatın içinden sorulan ve en önemlisi yetiştirdiği 
öğrencileri ile Miilkiyeyi en seçkin hocalara sahip eğitim kurumlan arasına sokan 
bilim adamlarından biri olmuştur. Mülkiye onunla güç kazanmıştır.

Ayrıca siyaset ve bürokrasi alanlarında da çok öne çıkmış, iz bırakan başarılara 
imza atmıştır. Yurt dışında Pitsburgh, Sussex üniversitelerinde araştırmalar 
yapmış, Oslo Üniversitesinde Leif Johansen ile büyüme ve planlama üzerine 
çalışmıştır. CHP’nin 1977 seçim zaferini hazırlayan İktisadi Analiz Bürosunun 
1975-1976 döneminde sorumluluğunu üstlenmiş olan Kuruç, öğretim üyeliği 
yanında 1978-1979 yıllarında Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, 1992-2004 
yıllarında Merkez Bankası Banka Meclisi üyesi olarak görev yapmıştır.

Fakülte ve Mülkiyeliler Birliği ile ilişkisi emekliliğinden sonra da sürmektedir. 
Onun öncülüğünde A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve 
Uygulama Merkezi (KAYAUM) ile Mülkiyeliler Birliği tarafından 13-14 Mayıs 
2011 tarihlerinde düzenlenen “Yirmibirinci Yüzyılda Planlamayı Düşünmek” 
Kurultayı bunun güzel bir örneğidir ve çok önemli görüş ve düşüncelerin 
açıklanmasına vesile olmuştur.

Korkut Boratav hocamız için söylediği sözü, ona uyarlamanın doğru olacağını 
düşünüyorum: ‘Sadece Mülkiye'den ibaret bir insan değildir. Belki birçoğumuz 
kendimizi Mülkiye ’den ibaret saymakla yetinebiliriz, memnun olabiliriz ama 
Bilsay hoca dünya ölçüsünde bir adamdır. Bunun için, ‘aman meşhur olayım ’ 

filan gibi bir çaba göstermiş de değildir. Onu, çizgisi dünya ölçüsüne getirmiştir '
Öğrencilerin de arkadaşlarının da kendilerine yakın hissettikleri bir kişi. 

Sabahın ilk dersinde de olsa küçük anfıyi dolduran.
Kendine özgü bir konuşma üslubu: Kısa cümlelerle, tekrar gerektiğinde bir iki 

kelimeyi değiştirerek, günlük yaşamdan renkli örnekler vererek öğrencilerinin 
ilgisini canlı tutan. Tutarlı. 40 yıl önce neredeyse şimdi de orada. Ödünsüz, 
toplumcu bilim adamı.
* Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı
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Farklı görevler, farklı üniversiteler, aynı nezaket ve birikim. Hoca ama daima 
diplomatça. Sofrada da, sokakta da. Daima özenle seçilmiş bir kıyafet, taralı 
saçlar.

Titiz ama ayrıntılara boğulmayan. Kendine özgü, kişilikli bir el yazısı: 
genellikle dolmakalemle.

Çok değerli yazılarıyla bu kitaba armağan özelliği kazandıran hocalarımıza ve 
kitabı insan üstü emekle yayma hazırlayan sevgili dostlarım Serdar Şahinkaya ve 
N. İlter ErtuğruFa Mülkiyeliler Birliği adına teşekkür ediyorum.

Sevgili hocamıza çok sevdiği eşi Sevim Hanım, kızları Umut ve Ayşegül ve 
‘aziz’ dostlarıyla birlikte sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.



Prof. Dr. Bilsay Kuruç Hocam...

C elal Göle*

Fakültemizin çok değerli hocalarından, her zaman ağabeyim olarak gördüğüm 
Prof. Dr. Bilsay Kuruç Hocam için hazırlanan bu armağanda kendisi için bir 
yazı yazmaktan dolayı heyecan, mutluluk ve onur duyuyorum. İnanıyorum ki 
bu nitelikte ve kapsamdaki armağanlar hocalarımız hayattayken çıkarılmalı ve 
kendilerine sunulmalıdır. Bu açıdan, bu armağanın Hocamız Prof. Kuruç için 
yayınlanmasını gerçekleştiren Mülkiyeliler Birliği yöneticilerini kutluyorum.

Yürekten inanıyorum ki, Prof. Kuruç hem hoca hem ağabey olarak 
Fakültemizin öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunlarının gönüllerinde müstesna 
bir yer edinmiştir. Yetiştirdiği binlerce mezunumuz kendisinden ders almanın 
onurunu her zaman kendisine övgüler yağdırarak yaşamışlardır. Ben de kendisini, 
çok yakın bir ağabeyim olarak, ailecek tanımaktan dolayı kıvanç duyuyorum.

Bilsay Hocam, insan ilişkilerinde fevkalade sıcakkanlı ve sevecen davranışları 
yanında saygın ve soğukkanlı bir kişiliğe sahiptir. Kendisi bu özellikleri ile 
karşılaştığımız sorunlar karşısında bizleri hep itidalli olmaya sevk ederek kıvrak 
zekâsı ile olması gereken en etkili çözümleri üreten bir kişidir.

Ülkemizin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik sorunları karşısında da ince 
esprileri ve eleştirileriyle bizleri daha farklı bakış açılarıyla hep düşünmeye 
yönlendirmiştir. Hocamız, ideolojik düşüncesinin yanında hümanist yaklaşımlara 
da her zaman öncelik vermiş, hümanist yaklaşımlarının bir sonucu olarak da 
insanlarla olan ilişkilerinde fevkalade nazik kişiliği ile hepimize örnek olmuştur 
ve halen de örnek olmaya devam etmektedir.

Bilsay Ağabeyim için yaşantısında öğrencilerine ders vermek vazgeçemediği 
bir tutkudur. Bunun cn güzel kanıtı da yaş sınırından emekliye ayrılmış olmasına 
rağmen derslerine hala kar, kış demeden hiç emekli olmamış gibi büyük bir coşku 
ve heyecanla devam etmekte olmasıdır.

Bilsay Ağabeyimizin önemli özelliklerinin biri de İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’ndenmezunolmasınarağmenMülkiyeveMülkiyeliliği hepimizden daha 
çok benimsemiş olmasıdır. Kendisi, Atatürk Cumhuriyeti’nin çağdaş ölçülerde 
en iyi şekilde yaşaması ve yücelmesi için Mülkiye ve Mülkiyeliliğin değerlerine 
sahip çıkılmasının ve bu değerlerin toplum tarafından da benimsenmesinin çok 
önemli olduğuna içtenlikle inanmaktadır.

Bilsay Hocamız, çalışmaları ve eserleri ile seçkin bir araştırmacı olarak hep ön 
planda olmuş, akademik olgunluğu ve kamu yönetiminin değişik kuruluşlarındaki
* Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
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iş tecrübesiyle de örnek bir akademisyen olarak görülmüştür
Bilsay Ağabeyim, iyi ki varsınız. Size, en önemli destekçiniz muhterem eşiniz, 

hayat arkadaşınız Sevim Hanım ile birlikte bundan sonraki yaşamınızda da sağlık 
ve mutluluklar diliyorum.
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Üniversitesinde Leif Johansen ile büyüme ve planlama üzerine çalıştı.

CHP’nin 1977 seçim zaferini hazırlayan CHP Planlama Bürosunun 
sorumluluğu üstlendi. 1978-1979’da yaklaşık iki yıl Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığı, 1992-2004 arasında Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliği yaptı. 
Sevim Kuruç’la evlidir. İki kızları (Umut ve Ayşegül) vardır.

* * *

(1970) Ricardo İktisadının Bazı Metod Sorunları. A.Ü.Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları No: 301.Ankara. (  Bu yapıt, Bilsay Kurııç’un 12.06.1967 'de 
kabul edilen doktora tezidir)

(1970) “İktisat Nasıl Okutulmalı?”, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 
S. 25/3. s. 165-180. Ankara.

(1971) “Katma Protokolü Okurken” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 
S. 26/2. s. 181-212.Ankara.

(1973) Sanayileşmeye Geçiş Sorunları, Doçentlik tezi, basılmadı.
(1987) Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi. Bilinci Basım. Bilgi Yayınevi. 

Ankara
(1987) Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler. (Ercan Karakaş, Ergun 

Türkcan, Korkut Boratav, Mete Törüncr, Oktar Türel, Şükran Ketenci, Taner 
Beıksoy, Tuncay Artun, Yılmaz Akyüz’le birlikte) Bilgi Yayınevi. Ankara.

(1987) “Türkiye’nin Sanayileşmesinde Kamu Sektörü ve Planlama” TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 1987 Sanayi Kongresi. 9 - 1 5  Kasım. Ankara.

(1988) Belgelerle Türkiye İktisat Politikası. I. Cilt 1929-1932. A.Ü.Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 569.Ankara.

(1989) “ İktisatçı İçin Birkaç Düşünce”. Sadun A ren 'e Armağan içinde, s. 311 - 
334. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları No:8 Ankara.

(1989) Turkey: ‘Political Economy in the mid-1980s, University of Oslo, 
Departmant of Economics, (basılmadı).

Bilsay Kımıç’a Armağan 17

I



(1991) İktisat Söyleşileri (Görüşler, Sorunlar, Çözümler) (Ed. Ercan Uygıır) 
içinde, s. 141-179. Bilgi Yayınevi. Ankara.

(1991) Turkey, A Socio-Economic Profile, UNICEF (İngilizce ve Türkçe 
basılmıştır.)

(1991) “Söyleşi: 90’ların Başında Türkiye Ekonomisi” . İktisat İşletme ve 
Finans Cilt 6, No 63-64 (Haziran-Teınmuz), s. 3-18. Ankara.

(1991) “Dünya Ekonomisi ve Sanayiinde Gelişmeler: Genel Bakış” TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası 1991 Sanayi Kongresi. 9 - 1 3  Kasım. Ankara.

(1993) Belgelerle Türkiye İktisat Politikası. 2. Cilt 1933-1935. A.Ü. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 580.Ankara.

(1999) “Cumhuriyet Döneminde İktisat Politikaları Üzerine Gözlemler”. 
Bilanço 1923- 1998: Türkiye Cumhuriyeti 'nin 75 Yılına Toplu Bakış Uluslararası 
Kongresi. II. Cilt. 1 0 - 1 2  Aralık 1998. ODTÜ. Ankara: Tarih Vakfı Yayınları, 
1999, s. 21-32.

(1999a) “ 1930’ların Sanayi Hareketinde Unutulanlar ve Az Bilinenler”. 
75inci Yılda Çarklardan Chiplere. (Ed. Oya Baydar). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, s. 85 -  106.

(2000) Ekonomi Politikaları İçin Stratejik Seçenekler Semineri, Hazırlanan 
Program Taslağı üzerine konuşma, CHP Politika Araştırmaları Merkezi, Yayın 
No:l. Ankara.

(2001) “Kemalist Ekonomi Görüşü: Kesitler” Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce. Cilt:2 Kemalizm içinde s. 298-313. İletişim Yayınları. İstanbul.

(2003) “Ücretler ve Kârlar Üzerine”, İktisat Üzerine Yazılar II: İktisadi 
Kalkınma, Kriz ve İstikrar-Oktar Türel 'e Armağan, s. 17-68 İletişim.

(2005) Sosyal Demokrat Düşünce Platformu (Kitap: 1), Sosyal Demokrasi 
Derneği Yayınları, Süheyl Batum, Fikret Bila, Uluç Giirkan vd ile Ankara.

(2005) Sosyal Demokrat Düşünce Platformu (Kitap:2'), Sosyal Demokrasi 
Derneği Yayınları, Ankara.

(2005) Sosyal Demokrat Düşünce Platformu (Kitap:3), Taner Berksoy ve Fuat 
Keyman vd ile Sosyal Demokrasi Derneği Yayınları, Ankara.

(2005) 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Açış Bildirisi, Sosyal Bilimcinin 
Dünü / Bugünü.

(2006) Ulusal Kalkınma Stratejisinin Ana Noktaları ya  da Türkiye İçin 
Seçenek Var, 7-9 Nisan 2006, İzmir İktisat Kongresi 2006: Türkiye İçin Seçenek 
Var...

(2006) Ortodoksluktan Çıkış İçin Bir Kitap: Genel Teori ”, Genel Teoriden 70 
Yıl Sonra Uluslararası Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi, Ankara. Mülkiye Sayı: 256, s. 17-29’da bant çözümü yayınlanmıştır.

(2007) Dünden Yarma Atatürk ve Atatürkçülük. 11 Mayıs 2006 tarihli Açık 
Oturum. AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.

] 8  Bilsay Kuruç’a Armağan



(2007) Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikalarında Dönüşüm Ziraat 
Mühendisleri Odası Genel Merkezi Konferansı. Ankara.

(2008) Buhranda Atatürk’ü Anmak, Ankara Üniversitesi 2008 -  2009 
Akademik Yılı Açılış Konferansı.

(2008) “AKP’nin varlık nedeni olan Anglo-Sakson modelinin sonuna geldik”, 
Sol, S: 247. 12 Aralık.

(2009) “Genel Değerlendirme” TMMOB Sanayi Kongresi 2009 'a Doğru Kriz 
ve Sanayi Sektörlerinin Durumu Sempozyumu. 28 Şubat. Ankara.

(2009) Prof. Dr. Bilsay Kıırııç İle Söyleşiler -  Kriz. Yayma Hazırlayan Işık 
Kansu. Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Vakfı (KİGEM) Yayını. Ankara.

(2009) “Planlama Olgusu ve Türk Sanayiinin Öyküsü”. TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası 2009 Sanayi Kongresi. Bildirisi. 11-12 Aralık. Ankara.

(2009) “Küresel Sermaye Krizinin Siyasetimize Etkisi” Siyasa! Bilgiler 
Fakültesi Panel. 24 Aralık. Ankara. (Oturum Başkanı Prof. Dr. Ergun Türkcan. 
Konuşmacılar: Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Bilsay Kıırııç ve Dr. Erhan 
Göksel)

(2009) “Tükenen Kamu ve Yozlaşan Kapitalizm”. Türkiye’de Özelleştirme 
Gerçeği Sempozyumu TMMOB 4 Aralık Cuma. Ankara.

(2009) “Kırk Yıl Öncesinden İzlenimler”, Mümtaz Soysal’a Armağan içinde 
s. 27-39, MB Vakfı Yayınları: 32, MB Vakfı Armağanlar Dizisi:8, Ankara.

(2009) Kriz ve... Toplum, İnsan, İdeoloji, Ekonomi içinde Haz: Ahmet Alpay 
Dikmen, N.İlter Ertuğrul, “Kriz ve Ekonomi” s. 126-134. Tan Kitapevi yayınları. 
Ankara.

(2010) “Bir Planın Anatomi Politiği: Dördüncü Plan'ın Hazııianışı ve Sonu” 
Attila Sönmez’e Armağan-Türkiye’de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü. (Eû. 
Ergun Türkcan) .Bilgi Üniversitesi Yayınları içinde s. 357-410, EK'ler 443-470. 
Mayıs. İstanbul.

(2010) Sanayiinin Değişen Yapısı. 34. İktisatçılar Haftası Tebliği. 14 Nisan 
2010. İstanbul.

(2010): “Özelleştirme Üzerine Bazı Düşünceler” Prof. Dr. Kurthan Fişek İçin 
Yönetim Üzerine. (Ed: İpek Özkal Sayan). A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu 
Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi. SBF Yayın No: 600, KAYAUM 
Yayın No: 7. s.259-267. Ankara.

(2010) “Dünya Düzeni ve Ulusal Yönetim Anlayışı” Bağımsızlık ve Toplumsal 
Eşitlik İçin Ulusal Yönetim Sempozyumu içinde, s. 10-17. 24-25 Aralık, Ankara. 
Atatürkçü Düşünce Derneği.

(2011) 1920 -  1940 Cumhuriyet Dönemi ve Dünya. Anadolu Üniversitesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferansı. Eskişehir, 19 Nisan.

(2011) “Açılış”. 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Sempozyumu. 
Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi

Bilsay Kuruç’a Armağan 19



Araştırma vc Uygulama Merkezi. 13-14 Mayıs. Ankara.
(2011) Mustafa Keınal Döneminde Ekonomi - Biiyiik Devletler ve Türkiye. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

2 0 Bilsay K uruç'a Armağan



Sunuş

/V. İlter Ertuğrııl

“Editörlerden” yazısında da belirttiğimiz gibi aslında 2009’dan beri Bilsay 
Kuruç’a bir armağan çıkarmak için peşindeydik ama, 2009 yazında Bilsay Kuruç 
by-pass ameliyatı oldu. O yüzden, “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi 
-  Büyük Devletler ve Türkiye” nin tamamlanması 2010 yılına sarktı. 2010 
yazında kitap büyük oranda bitmişti ve sonbaharda armağan için çalışmayı kabul 
etmişti. Çünkü, Armağan, gıyabında yazılacak makalelerden ibaret olmayacaktı 
ve Armağan’da onunla yapılacak bir “nehir söyleşi” de yer alacaktı.

MB Yönetim Kıırulu(nun Armağan kararı 2010 sonbaharında çıkmasına 
karşın, 2011 yazma kadar söyleşilere başlayamadık. Çünkü, “dünya işleri” ile 
kitabın ince işleri sürdü. Tam başladık, bu sefer araya yaz tatili; derken, İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınevi’nin kitabı Eylül’e yetiştirmesi zorunluluğu girdi. 
Söyleşilerden yeniden kitaba döndük. Kitap 2011 Eylülünde yayınlanınca ancak, 
söyleşiye ayıracak tam zamanı bulduk.

"Bilscıv H oca” ile söyleşilere 6 Temmuz 2011 ’de Arkadaş Kitabevi’nde 
başladık. II Kasım 2011 ’de noktayı koyduk. Söyleşilerin ve söyleşi üzerine 
çalışmaların ikisi hariç tümü orada yapıldı. (Kentpark’taki) Arkadaş Yayınevi 
çalışanlarına teşekkür ederiz.

Diğer iki söyleşiden biri, SBF’de Seha Meray odasında; biri de Bilsay Kuruç’uıı 
evinde yapıldı. Bu keyifli süreç boyunca Bilsay ve Sevim Kuruç çiftinin -ve yer 
yer aramıza katılan kızları Umut’un- dostlukları, her şeyin ötesindedir.

Digital kayıt süreleri çoook uzuuun çözümler yapıldığını, bir başka deyişle o 
kadar konuşulduğunu gösteriyor, ama süresini yazmaktan utandım. Söyleşinin 
dijital ortama aktarılmasında yardımları için Anıl (Ertuğrul)’a ve Canan 
(Uzuner)'a teşekkür ederim. Konuşulmayan süreler, gidiş-gelişler ve çözüm için 
harcanan zamanlar buna eklendiğinde neredeyse bir kitap için harcanan zamana 
eş. Yani, ikibuçuk yıl içinde Bilsay Hoca ile iki kitap yazdık.

Çalışmalarımız, Bilsay Kuruç’un ayrı bir özelliğini ortaya koyuyor. Hem 
paylaşımcı karakterini, hem nasıl saatlerce çalışabildiğini, hem de nasıl disiplinli 
olduğunu.

Bilsay Hoca her randevuya ders çalışarak notlarıyla geldiği için, -zaman 
zaman soru-yanıt olsa da- söyleşinin büyük bölümünde o “nehir gibi” aktı. Ben 
de, yalnızca “hımmm, lıı hı, yaaa, eeee” gibi katkılarda(l) bulundum. Bunların 
yazıya aktarılması gereksizdi.

Bilsay Hoca söyleşiye şöyle girdi:
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“Esas olarak iki zamanda hareket ediyoruz. Bir tanesi geçmiş zaman, yani 
kaybolmuş bir zamana ait... Oradaki film  siyah-beyaz...

Ve bugünkü zaman, aklımızda reel zaman var. Bugünkü zaman daha renkli, 
technicolor bir zaman... "

Ben de ona uyarak söyleşiyi ikiye böldüm: İlk bölüm: Siyah-Beyaz. İkinci 
bölüm: Renkli-Sinemaskop.

İlk bölümde çocukluğu, ailesi, gençliği, üniversite yılları, Ankara’ya 
yedeksubay olarak gelişi, Siyasal’da doktoraya başlaması, asistan olarak girişi, 
Siyasal’daki yılları, doktorası, doçentliği, Norveç ve İskandinavya, profesörlüğü, 
Göreme Sokak, DPT Müsteşarlığı, 12 Eylül ve sonrası, boş yere yargılanması, 
12 Eylül sonrası SBF, YÖK sonrası üniversite. Merkez Bankası İdare Meclisi 
(Banka Meclisi) üyeliği var. Ve 50’ler, 60’lar, 70’ler, 80’ler, 90’lar ve 2000’ler 
üzerine enfes tahliller; gerçekten yıllar bir siyah-beyaz film gibi gözünüzün 
önünden geçiverecek...

İkinci bölümde perdeyi daha da genişletiyor dünyaya ve Türkiye’ye 
sinemaskop bakıyoruz. Onun teziyle “Tüm İktidar Sermaye ye  ”nin nasıl ve niçin 
olduğuna, “yan güçler”ine, yan güçlerin ne zaman ve nasıl kullandığına, 1980 
öncesi ve sonrası kapitalizmin dinamiklerine, tekniklerine vs vs vs... Belki, otuz 
yıldır dünyada ve Türkiye’de yaşananları anlamayanlar o “geniş” ekranda bazı 
şeyleri daha iyi görebilir ve algılayabilirler...

* * *
Bir Cumhuriyet Beyefendisinin ağzından kendine ait bilgiler almak, 

deveyi hendek atlatmaktan zor olduğu için Söyleşi’ye, Bilsay Kuruç’u kendi 
tanıklıklarıyla aktaran yazılarla başlıyoruz. Bu bölüm “özel işbirlikleri”yle 
kotarıldı. “ İşbirlikçiler”imizin tümüne özel teşekkür ediyoruz

Önce, “kızları”, babalarını anlattılar. İki ayrı kızdan, iki ayrı bakışla “aynı 
baba”yı göreceksiniz ve Kuruç ailesini...

Yener Coşkun bize, Bilsay Kuruç’un hayatındaki iki büyük sevdayı, çok kısa 
bir yazıda özetleyecek, iktisat ve müzik.

İsmail Hakkı Gökal, ilk anda ağır gibi gelen çok sade bir yazıyla bize “Bilsay 
Kuruç'a G iriş” in yolunu öğretecek. “Bu adam, Bilsay Kuruç’un öğrencisi” 
diyeceksiniz.

Bu armağanda hiç beklemediğiniz birisi çıkacak sonra karşınıza, Özdemir 
İnce... “Bilsay Kuruç’un Hal ve Gidişi” diyecek ama, söylediği hem Bilsay 
Kuruç’tur, hem de Türkiye. Aslında Türkiye’nin ne kadar zengin olduğunu 
anlayacaksınız ve ne kadar şanslı...

Ve tabii ardından Göreme Sokağa uğrayacağız... Büro’nun üç demirbaşından 
biri, Mehmet Kabasakal, hem bir tarihi aktaracak, hem de bir beyefendiyi...

Sonra, Ankara’ya dönüp çok tanıdık bir köşeye misafir olacağız: “Ankara 
Kulisi” Alçakgönüllü, can dost Işık Kansu, Bilsay Hoca’nın o çok bildiğimiz
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söyleyişiyle seslenecek: “Azizim ... ” Ve Bilsay Hoca’nın bunca yıldır ne 
öğrettiğini bir gazeteci becerisiyle özetleyecek: “Tıpkı 1789gibi, 1917gibi, 1923 
devri mini de tarihsel uygarlaşma süreci içinde algılamak”

O noktada, birden yaşamı zaten bu olan insanları yakından tanımak için elli yıl 
geriye gideceğiz. Erlıan Karaesmcn, müzikle dolu elli yılı aşkın bir yolculuğu ve 
dostluğu anlatacak. Cumhuriyet Beyefendisi Bilsay Kuruç’un bir müzik-kültür 
yarışmasında hakkını nasıl söke söke aldığını aktaracak, çünkü “efendi”lik, 
“sırtına vur ağzından lokmasını al” demek değil, sonuna kadar hakkını aramaktır. 
Ve tabii, o elli yıla sığan tüm olayları... 12 Martları, 12 Eylülleri, ödenen bedelleri,
o 1930 kuşağını...

Bilsay Kuruç’a hazırlanan bir armağanda, kısa bile olsa mutlaka katkı vermek 
isteyen hocamız Ömer Kürkçüoğlu, “Saygın Bilim İnsanı” Bilsay Hoca’yı 
anlatacak ve dikkat; söyleşide Bilsay Hoca’nıtı da özel olarak vurguladığı o 
kuşağın çok önemli bir özelliğinin altını çizecck: “Yarışmadan birlikte koşm a”

Sonra, olağanüstü bir zekâ ve özveri önünde eğileceğiz: Ünal Nalbantoğlu
Derken, yine 60 ve 70’lere gidip başka bir dönemi ve dostluğu hatırlayacağız. 

Mümtaz Hoca, Bilsay Kuruç için şöyle der: "Benim Dışişleri Bakanım! ” Mümtaz 
Soysal, Bilsay Kuruç’un nasıl “Şaşmaz Bir Kılavuz” olduğunu anlatacak.

Ve yine aynı dönemden bir dostlukla bitireceğiz: Söyleşide göreceksiniz, 
Bilsay Kuruç'u, SBF’ye asistan olması için zorlayan Taner Timur’dur... Gerisi 
yazıda...

* * *

Söyleşiye dair birkaç nota gelince:
Bilsay Kuruç, insanlara ya doğrudan ismiyle hitap eder ya da “bey” diye. Onun 

üslubuna dokunmadım, yanına paranez içinde soyadı koymakla yetindim. Bülent 
Ecevit’e hep “Bülent Bey” dedi. “Bülent Bey”‘iıı “Ecevit” olduğunu ayrıca 
belirtmeye gerek duymadım. Öyle kaldı. Bilsay Hoca “Bülent Bey” deyince 
anlayın ki o “Bülent Ecevit”tir.

Söyleşiyi yazıya geçirken, yer yer sözcüklerin yerini değiştirdim. Bu sırada 
anlam kaymaları olmuşsa ya da Bilsay Kuruç’un düşünceleri yazıya yanlış 
aksettirilmişse, sorumluluğu benimdir.

Ara başlıkları da ben koydum, onların sorumluluğu da benimdir.
Bilsay Kuruç’un “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi - Büyük Devletler 

ve Türkiye"sini dikkatli okuyanlar fark edecektir ki, bazı ara başlıklar, o kitaba 
“nazire”dir. O kitap boyunca, neredeyse üç yıla varan bir yolculuğu birlikte 
yaptık. Onun kağıda döktüklerini, ben klavyeye döktüm, onun üslubuna alıştım, 
hatta onun gibi düşünmeye, onun gibi konuşmaya, onun sözcüklerini kullanmaya 
başladım. Bunları belirttiğim yerler de oldu. Ama, söyleşinin bazı yerlerinde, 
yalnız onun anlayabileceği “hınzırlıklar” da yaptım.

Dipnotların ve aralardaki yorumların tümü benimdir, üçüncü kişilere -eğer
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öyle sayanlar çıkarsa- yapılan sataşmaların sorumluluğu da bana aittir.
Bilsay Hoca, “nehir gibi akarken” onu “gazeteci” üslubuyla sıkıştırdığım tek 

yerin, 1977’de, niçin milletvekilliğini kabul etmediğini “sorduğum” (sorguladığım 
değil, sorduğum) bölüm olduğunu göreceksiniz. Benim için bunu “öğrenmek” 
önemliydi, kendi açımdan yanıtını aldım, yorumunuzu siz kendiniz yapacaksınız.

CHP Planlama Bürosu, söyleşide iki bölümde de geçecek. Söyleşinin sonunda 
özel sayılabilecek bir “CHP Planlama Bürosu” alt bölümü yaptım, nedenini de 
orada anlattım.

❖ * *

İki yıl arayla, iki nehir söyleşi, -önce Mümtaz Hoca’yla, sonra Bilsay 
Hoca’yla- çok öğretici oldu. Onlarla söyleşirken, kaçınılmaz olarak siz dc kendi 
“nehir söyleşi”nizi ve kendi vicdan muhasebenizi yapıyorsunuz. İkisine de 
şükranlarımı sunuyorum; ama, artık bu kadar yeter... Bu sonuncusudur.

Keyifli okumalar...
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Babama...

U m ut Kuruç

1966’nın Mart’mda annem Hacettepe Hastanesi’nde bir yandan doğum 
sancıları çekerken, bir yandan babama “Çocuk doğmak iizere, adı ne olacak 
Bilsay” dediğinde "Kız da olsa, erkek de, adı aynı olacak” cevabını alacak. 
Babam, içinde bugün hâlâ tükenmemiş olan umudun adına karar vermiş olacak...

Umut onda hiç tükenmedi. O, tükenmeyeceğini bilerek, hep iradenin 
iyimserliğini bütün yaşadıklarında aklıyla yeniden üretmenin yollarını buldu.

Babamı arkadaşlarıma, dostlarıma, yoldaşlarıma, çoğunlukla annemi de 
anarak çok anlattım. Sevgili İlter Ertuğrul, benden böylesine değerli bir yayında 
“babama” dair birşeyler yazmamı istediğinde aslında paniğe kapıldım. Bu, 
bir yandan da bütün hayatımı yazmak demekti. Çünkü babam, bütün hayatım 
boyunca hep benimleydi. Ve ne mutlu ki hâlâ öyle!

Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının yetiştirdiği nesilden Bilsay Kuruç... 
Bizler yetişirken, bir yandan o değerlerle büyüdük, ama bir yandan da onun 
ötesine, ilerisine taşındık. Sosyalizmi farkında olmadan bünyeme sindirmiş 
olmam bununla alâkalıdır. Eşitlik ve özgürlük tutkusu, inat, kararlılık, ilkelilik 
ve mücadelecilik...

Biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Çünkü bugün bu topluma unutturulmaya 
çalışılan bütün değerlerin içinde yetişerek, onları yarına taşıma iradesine sahip 
olmama neden olan kişidir Bilsay Kuruç, babam... Ve annem Sevim Kuruç.

Orkestra şefi olmak istermiş aslında. Bir arkadaşının bıraktığı piyanonun 
emanet süresi dolunca, kartondan kendisine klavye yapmış ve müzik bilgisini 
böyle edinmiş ilk elden. Konserleri orkestra partisyonlarından takip etmiş. Sanata 
tutkusu resimle sürmüş. Sergi açmış arkadaşlarıyla. İktisat fakültesini tercih 
etmiş. Hayatı boyunca yaptığı her işi, her insan ilişkisini büyük bir titizlikle, 
hassasiyetle sürdüren, geliştiren insan, iktisatta da Türkiye’nin “o kuşak” diye 
söz ettiğimiz geleneğinin köşe taşlarından biri olmuş. Bu sürece, aklım yetmeye 
başladığından itibaren tanıklık etmekle kalmayıp, bizzat içinde yer almakla çok 
şanslı olduğumu düşünürüm hep.

Evet, bugünkü kimliğimi büyük ölçüde “onlara” borçluyum. "Neden eşit 
değiliz’’ sorusunu kendi kendime ilk sorduğum zamanlarda aslında bunu 
sorabilmemi sağlayanın “onlar” olduğunu bilmek onur veriyor bana. Sınıflar 
meselesini, bu meselede hangi sınıfın mücadelesini vermek gerektiğini, yani 
tarafımı seçmemi, bana, hem de hiç fark ettirmeden gösteren annem ve babam...

Yurt dışından yeni dönmüştük, 1974 yılıydı. Ben ilkokula devam edecektim.
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Kolej seçeneği asla söz konusu edilmeden “Herkes hangi okullara gidiyorsa, o 
da orada okuyacak” diyerek beni Ankara Or-An’da, henüz bir köy ilkokulu olan 
Or-An İlkokulu’na yazdırdılar. Babam tarafını ve olmamız gereken tarafı öyle 
usturuplu ifade etti o gün de.

Yaşam tutkusu ve öğrenme azmi hiç bitmeyen bir insandan, hele de babasıysa 
bu kişi, bahsetmek sayfalara zor sığar sanırım. Belki bütün kız çocuklarının 
tutkusudur babaları, ama hepsine de özeldir, benim gibi...

Müzik babamla başlamıştır çocukluğumda. Kaç yaşındaydım hatırlamıyorum, 
muhtemelen üç ya da dört, kucağına oturtup çalan klasik müzik eserini bana hikâye 
anlatırmış gibi anlattığını hatırlıyorum. İlkokul öncesiydi, Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası konserlerine götürdüğünü... İlkokuPda “Kon-Tiki” 
belgeseline koşa koşa gittiğimizi... İlkokul 4. sınıfta sürpriz doğum günü 
hediyemin Cumhuriyet Ansiklopedisi olduğunu Zafer Çarşısı’nm arkasında bir 
yayınevinde onun heyecanlı ifadesinde unutmam mümkün mü? Ya da getirdiği 
Varlık Yayınları kitaplarının üstten birleşik sayfalarını babam bıçakla açarken 
nasıl sabırsızlandığımı...

Futbol “mikrobunu” da bünyeme yerleştiren ihtimaldir ki, Bilsay Kuruç’tur. 
Belki, arkadaşlarıyla ODTÜ’de yaptığı maçlara bizi de taşımasıyla alakalıdır. 
Atletizme ilgim de ihtimal, Ankara’daki Balkan Şampiyonası’na kardeşimle 
ikimizi elimizden tutup götürmesiyle... Kimbilir?

İnsanın hayatta sevmesi ve tutkuyla sürdürmesi gereken güzellikleri öylesine 
doğallığı içinde, öylesine hayatın parçası olarak içselleştirmemi sağlamıştır ki 
babam... Sevgiyle, inatla ve tutkuyla, umudun ve aslında hayatın ne kadar değerli 
olduğunu öğretmiştir. Aklın rehberliğinde elbette... İlkeldik, eşitlik mücadelesi, 
doğruda inat etmek, sevmek, emek vermek, paylaşarak çoğalttığı değerlerdir. 
Bunun içindir muhtemelen onu tanıyanların, dostluğuyla temas edenlerin onun 
varlığıyla kendilerini güvende hissetmeleri...

Bugün belki birçok evladın ebeveyniyle sürdüremediği ilişki hâlâ varsa 
bizlerde, hâlâ Bilsay Kuruç sadece babam değil, dostumsa, ben hala Beethoven’in 
bir konser yorumunu konuşuyorsam onunla, hâlâ bir futbol maçından duyduğu 
heyecan için arıyorsa beni ve hâlâ Türkiye’deki emekçi sınıfların kurtuluş 
mücadelesinde benimle aynı heyecanı duyuyorsa, bu onun eseridir. Ben ondan 
bağımsız sürdürüyor olabilirim hayatımı ama, çeliğe suyu veren o ’dur. Yol 
arkadaşı annemle birlikte...

Fenerbahçeli’dir, Lefter hayranlığından ötürü. İstanbul’da GS’lı olması 
beklenen bir semtte, Nişantaşı’nda büyümüştür ama Lefter onu Kadıköy’lü 
yapmıştır. Vazgeçmez... Ancak, Aykut ve Oğuz’un Ali Şen’e başkaldırmaları 
nedeniyle taraf olur, senelerce Fenerbahçe yerine İstanbulspor’un taraftarlığını 
yapar. Ne de olsa kendi okuludur İstanbul Erkek Lisesi.

Kimya öğretmeni İmamettin Bey ve zamanın Adalar Ağır Ceza Reisi’nin kızı
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Siieda Hanım’ın oğludur. Kardeşi Sczgin’i çok küçük yaşta para-tifoya kurban 
vermiştir 2. Dünya Savaşı sırasında.

Acılarını, sıkıntılarını göstermez. Gözyaşını gördüğümü hatırlamıyorum. 
Kimselere yüklemek istemez onları. Sevincini, şefkatini ve sevgisini ise saklamaz. 
Bir işe başladığımda, yıldönümlerinde, gelen çiçekler mutlaka babamdandır.

Titizdir, SBF’deki derslerine, seminerlere, söyleşilere büyük bir dikkatle uzun 
uzun hazırlanır. Sorumluluk duygusu bütün edindiği bilgiyi paylaşmasını ve 
bunu sistemli, anlaşılır bir şekilde yapmasını sağlar her zaman. Öğrencilerine, 
bizlcre ve belki de aslında en başta Türkiye halkına karşı duyduğu sorumluluk... 
Bu yüzden de hep öğrenir, hep biriktirir, üretir ve paylaşır.

Ne 12 Mart’larda eğilip bükülmüştür, ne 12 Eylül’lerde... Eğilip bükülenlere, 
kendisine hayal kırıklığı yaşatan insanlara dair tek bir kötü sözcük çıkmamıştır 
ağzından... Boyun eğmeden yoluna devam etmiştir ve etmektedir sevgili 
babam... İnsan olmanın gereği, üreterek ve paylaşarak...
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Bilgili ve Saygılı Babam *

Ayşegül K ur uç

“M eslek ”

Finlandiya’da 1970’lerin başında bir kış günü. Heykel ormanının altında 
ablam vc ben... Babamın gözünden ikimiz. İki kırınızı başlıklı kız.

Onun, çocukluğumuzda çektiği fotoğraf karelerinde sabitler bizdik. Bu sabitlik 
ölçülemez sevginin ve tabii ki onun ünlü fotoğraf makinesiyle kompozisyonu 
kusursuzlaştırmak için gerek duyduğu uzun sürelerin temsilidir. Bizi 
fotoğraflarken, kompozisyonlarında her şeyin istediği gibi olmasını beklediğimiz 
uzun sürelerde, bu karelerin detaylarını anılarıma eklediğimi fark ettim. Ancak 
burada babamın sadece fotoğraf çekme becerisinden fazlası vardır; neredeyse her 
karesinde mimarlığa, sanata, doğaya duyduğu ilgi vc hayranlık vardır; bence oıııı 
tam yapan, mesleğini besleyen bu saydıklarımın hayatındaki vazgeçilmezliğidir. 
Onun çocuğu olmak bu vazgeçilmezlerle büyümekti.

İnsan annesini ve babasını izleyerek öğrenir; bir süre sonra onlar gibi 
konuştuğunuzu ve davrandığınızı fark edersiniz. Bundan bazen garip bir zevk 
de alırsınız. Taklit etmedeki başarınızı kutlarsınız. Bugün, çocukluğumdaki 
alışkanlıkla galiba hâlâ ondaki sanat vc mimarlık bilgisine hayranlığımı

* Bilsay, dedemin bilgili ve saygılı kelimelerinin ilk hecelerini bir araya getirerek türettiği bir 
isim.

2 8 Bilsay Kuruç’a Armağan



sürdürüyorum. Bence bu alanlarda yürüseydi de büyük bir beceriden ve başarıdan 
bahsetmiş olacaktım.

Annem, babamın çocukluk ve ilk gençlikte yaptığı, hiç görmediğim suluboya 
resimlerinden ve onu güldürmek için yapıp üniversitede sırasına koyduğu 
karikatürlerinden bahseder; onları görmeme gerek yok; çünkü babamı görüyorum 
ve izliyorum...

Babam, Mimar Kemalettin Bey tarafından tasarlanan, İstanbul’daki ilk 
betonarme yapı olan, Cumhuriyet döneminde Türk Hava Kurumuna devredilen. 
Laleli semtindeki Harikzedegan Apartmanlarında (Tayyare Apartmanları- 
bugün otel olarak kullanılıyor) doğmuş. İstanbul’a annemle her gelişlerinde, 
o apartmanlardaki sevgili komşusu, çocukluk arkadaşı Dr. Koray Dinçol’u 
görmeye, babamın ilk gençliğini geçirdiği Nişantaşı semtine gideriz. Nişantaşı 
ve Topağacı semtlerinin sokaklarında yürürken binaların (yıkılanlar da dahil) ve 
bahçelerin (artık yoklar) hikâyelerini, oralarda yaşamış olan insanlar üzerinden 
anlatır. Böylece binalar bugünkü hallerinin ötesine geçerler zihnimde. Onun 
çocukluk haliyle, artık orada olmayan bir bahçe duvarının üzerine otururum. Ya 
da Topağacı’ndan Beşiktaş’a uzanan vadinin suluboyasını resmettiği penceresinin 
altında bekleyen arkadaşı Selami’nin onu "BU" diye seslenerek dışarı çağırdığını 
duyarım. Babamın çocukluğunu, onun akıcı vc hafif nükteli dilinden görmüş 
olurum böylecc.

“Bozcaada ”
1984 yazı. Güneş tepedeyken, adayı gördük. "Boz" doğru kelimeymiş diye 

düşündüğümü hatırlıyorum. Rıhtımda sadece bizi karşılamaya gelen, babamın 
arkadaşı Şazi Sirel’in arabası ve bir iki kamyonet vardı. Bağların arasından 
kıvrılan yolların tozu vc tuhaf otların tanımadık kokuları camdan girerken, bizim 
Bozcaada yıllarımız başlamıştı bile. Öncesinde -1972’de, annem, babam ve 
ablamın, Altan ve Bilge Gürman’ı ziyaret ettikleri ilk Bozcaada yolculuklarında 
geride- İstanbul’da bırakılan bebek unvanını kazanmıştım. Dolayısıyla bu gezi 
ailem için olmasa da, benim için ilkti.

Çayır mevkiinde, bahçe içinde 1917 tarihli iki katlı kule eve 1986’dan sonra 
yavaş yavaş taşınmamızla birlikle dört kişilik ailemin aslında ilk defa toprağı 
oluyordu. Önceleri yabanilik yaparak bahçede vakit geçirmeyi reddetmiştim. 
Bana kalırsa tüm böcekler ve arılar benim peşimdeydi.

Annemi, bahçedeki otlarla ilgilenirken, babamı da habire bahçenin kuyusuna 
sarkıtılan dalgıç motorunun tamiri için uğraşırken hatırlıyorum. Akşamüstleri 
babam, batı güneşi alan, zeytin, badem, iğde ve incir, armut ağaçlarının olduğu 
bahçeyi turlardı. Ben de onun varlığından güç alarak peşi sıra seğirtildim. 
Ağaçlar, çiçekler, babamın sabah kahvaltısına başlangıç için bağdan topladığı

I üzümler, kuyunun kapağı, bahçe duvarı derken her köşeyi gezerdik.
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Yirmialtı yılın iki yılı hariç Bozcaada'da her yılın yazını bilirim. Babamın 
“akşamüstü bahçe kontrolü gezisi”nin aslında bir mutluluk gezisi olduğunu fark 
ettiğimden bu yana, kendimi yalnız başımayken de bu turu atar bulurum. Toprak 
ne demektir anladım; babamın ve annemin emeği... Hep birlikte olmamızın tarifi.

Önemli not: Çocukluğumda babam eve geldiğinde kapıyı iki kere çalardı. 
O olduğunu anlardık ve koşarak kapıyı açar, boynuna atlayıp öperdik. Sonra 
da annemle öpiişürlerdi. Bu değişmezdi. Her akşam bir eğlence ve kutlamaya 
dönüşen bu karşılama töreninin, aile olma halini, insana verilen değeri öğrettiğini 
ve bunları bilmenin mutluluğunu yaşattığını neden sonra fark ettim. Biz babam 
eve geldiğinde tamdık.
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Aşık Veyselm Bulduğu Nota

Yen er Coşkun*

Hocamın anlatım tekniğine ilişkin bir gözlemimi sizinle paylaşmak isterim.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü 1994 mezunuyum. Okul ve 

sonrasındaki yurt içi/dışı akademik hayatımda çeşitli hocalarla tanışma fırsatım 
oldu. Bilsay Hocamızın bu hocalar içinde ayrı bir yeri vardır benim için. Özellikle 
para politikası dersindeki anlatım biçemi ve yaklaşımını çok iyi hatırlıyorum.

Hocamız derse 5-10 dakika geç gelir ve gerekirse erken/geç çıkardı. Dersi 
asla ayrıntıya boğmazdı, özün özünü anlatırdı. Üstelik bunu süzülmüş bir bilgiyle 
anlatır ve akılda kalıcı olması için esprilerle yapardı.

Unutamadığım sahne IS-LM dengesini anlatırken “modeldeki/iktisattaki 
denge” noktasına ulaşılmasını Aşık Veysel’in sazında aradığı nokta olarak 
betimlemesidir. Aşık Veysel’in sazında aradığı (ve bulduğu) o noktayı, Hoca denge 
noktası olarak değerlendirmişti. Aklımda kalan tek örnek bu olmakla birlikte; 
Hoca’nın yalın, gösterişsiz ve bilgilendirici anlatım tekniğini unutamadım. Bir 
öğrencisi olarak bunu sizlerin bilgisine sunmak istedim.

Saygılarımla.

* SPK Baş Uzmanı



Bilsay Kuruç’a Giriş*

İsm ail H akkı G ökal**

Zaman, 1982 yılının sonbaharı. Yer, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Aziz Köklü 
Amfisi. Bilsay Kuruç’la karşılaşma. Altın renginde bir ceket, ceketin düğmesi ( 
kapalı. Uzun boylu. Ses, başka bir âlemden. Bir iki kısa ses denemesi. Bilsay 
Kuruç, iktisada giriş dersinin ilkinde.

Savaş makinesinin durdurulmasından tam iki yıl sonra. Savaş makinesi 
durduruldu. Savaş makinesinin savaşı değil savaşmamayı içerdiğini henüz 
bilmediğimiz bir zaman dilimi. Hayatta mizah, fırsat, para, aşk, önder, model ve 
kurgunun olmadığı günler. Edebiyat, felsefe, tarih, soyut düşünce ve medeniyet 
yok. Bozkırdan geldik. Geldiğimiz yer, çöl.

Ortam, sessiz. Yayılmış bir faşizm sessizliği. Henüz bir şey göremiyoruz. 
Sessizlik, aklı çalıştırmıyor.

Bilsay Kuruç’un elinde Financial Times ve The Wall Street Journal isimli 
günlükler var. Sınıfta  kurduğu cümle: ‘Bu iki gazeteyi okumasını söktürmeden 
iktisatçı olunmaz'. İngiliz ve Amerikan basınını izlemek, sessiz ortamdan etkin 
bir kaçış çizgisi olmalı. İktisatçı olmak için İngilizce bilmek gerek. Belki kral bir 
gün saray yaptırır. Saray’da iş bulmak gerek, bir işe yaramak, genel refah artışına 
katkıda bulunmak.

Miilkiye’dcki ilk Makro İktisat sınav soruları arasında, Zeki Yamani’nin kim 
olduğundan geçen ayın enflasyon haddinin kaç olduğuna kadar, pratik, şaşırtıcı 
sorular var. Bir şey yok: Bilsay Kuruç’un Makro İktisat dersinde anlattıkları. 
Öğrendiğimiz şudur: ‘Hoca'nın anlattıklarına değil anlatmadıklarına bak’.

* Başlık’ta neden ‘giriş’kelimesini yer aldığına ilişkin. Ali Akay: “Çünkü Deleuze veG uattari'nin 
1975 yılında yayınlanan Kafka üzerine Minör bir edebiyatta ortaya çıkan düşüncelerine göre 
herhangi bir esere girmek için tek bir kapı yoktur. Bu Kafka’nın Dava’sının kapısı değildir ki, 
herkesin bir adaleti olsun. Ayrıca herkesin bir adaleti olması da tek kapı fikrini yadsımaktadır. 
Her adalete bir kapı. Birçok ‘giriş’. Herkese göre değişir: Deleuze ve Guattaıi kendilerine | 
özgü okuyuşlarında Kafka’ya ‘girmekten’ bahsederler. Bu bir kapıdan girmek veya bir dine j 
mensup olmak kadar maddi olarak alınabilir. Bunu bir eğretileme olarak almak zorunda değiliz. 
Kafka’nın yapıtına nasıl girmeli? bu bir köksap, bir yeraltı yuvasıdır. Şato dağılım ve kullanım | 
yasalarının pek bilinmediği çeşitli girişlere sahiptir. Amerika otelinin sayısız ana ve yan kapıları 
üzerinde bir o kadar bekleyen kapıcıların olduğu gibi, bir o kadar da giriş ve çıkışları vardır”. |

** Bilsay Kuruç’tan Makro İktisat, İktisadi Planlama, Para Politikası derslerini aldı. Mülkiye’den 
1987’nin kış döneminde mezun oldu. İngiltere'deki Essex Ünivcrsitesi’ndcn Post-Graduate 
Diploma in Economics derecesini aldı (1991). ABD’dcki The Amerikan Üniversitesi’nden 
Uygulamalı İktisat alanında MA derecesi aldı. Kronik işsiz.
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Bilsay Kuruç, pratiği ve teorisi içindeki iktisadın kendisini anlattı. Bir hayat 
boyu. İktisat öğrencilerine sınavda stand-by anlaşması taslağı hazırlattı. Başbakan 
Biileııt Ecevit’e üretim imkânları eğrisini anlattı. Kapitalizmin kurtarıcısı 
Keynes’in akademi, devlet ve gerçek hayat üçgeninde işleyen iktisat tamlaması 
Bilsay Kuruç’ta var.

Ricardo, zenginliğin özünü, üretken emek olarak keşfeder ve mülkiyetin 
tasarımı içinde onu sürekli olarak yeniden yabancılaştırır. Bilsay Kuruç, 
Ricardo’dan üretim ve marjinal kavramlarını ödünç alır, Devlet Planlama 
Teşkilatı’nın ve Merkez Bankası’mn en tepe yerinde kullanır. Bilsay Kuruç, klasik 
devlet teşkilatındaki son devlet adamı’dır. Özal, görevlendirildiğinde, eli sıkılan 
son devlet adamı Bilsay Kuruç’tur. İktisat sayılarının karşılıklı değiştirildiği 
tören’de Özal’ın sayıları Bilsay Kuruç’un sayılarından farklı. Duvarın arkasının, 
kulisin işlemeye başladığı ân.

Deleuze: ‘Tarih bizi kendimizden ayıran ve kendimizi düşünmek için aşmamız 
ve geçmemiz gereken şeydir'. Bilsay Kuruç, iktisat bilimini aşmış olmanın 
rahatlığını hissettirir. İyi haber.

Çıkar kuşatması altındaki Türkiye’de, bugün, genel çıkarın 
ençoklaştırılmasından yana bir iktisatçı olmanın herhangi bir anlamı olabilir mi? 
Tarihin yeniden yazılan bir metin olduğu varsayımı altında, bugün, Türkiye’deki 
birkaç iktisatçının fikirleri, tam da Keynes’in vurguladığı gibi, yarın işe yarayacak. 
İnsan umut var bir varlık.

Üç on yıl geçti. Tüketim toplumu, oluşmadı. Bir sahtelik olarak tüketim 
yeterince oluşmadı. Tüketiciler, Türkiye’de bugün, 2010 yılında, aç. Bugün 
Türkiye ekonomisi, alt yapısızdır. Plansızlık sayesinde. Doktrin olmadığından 
ise yönsüz.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde son gün. Bilsay Kuruç’un verdiği hayat dersi: 
“İdealist olun. Ama, hayatta, bir idealist gibi davranmayın. İdealist olduğunuz 
kartınızda isminizin altında yazsın. Sizin gibi bir başkasına rastladığınızda 
kartınızı gösterin

Guattari: ‘Arzu, her şekilde alt yapıya bağlıdır’.
Bilsay Kuruç, neşe ile bakan bir iktisatçı, devlet adamı ve şahsiyet. İngiliz 

asilzade, gerçek Romalı ve Tunalı Hilmi’de sakin adımlarla yürüyen sade 
adam, etrafındakilere dönüyor ve en üstten bir şey söylüyor: “En önemli şey, 
şahsiyet’tir”.
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Bilsay Kuruç un Hal ve Gidişi

Özdemir İnce*

Bu yazıyı fırsat bilip Bilsay Ağabey’ime (benden bir yaş büyüktür) ricali 
bir talimat verecek ya da talirnatlı bir rica da bulunacaktım ki, İlter Ertuğrul 
kardeşimizin gönderdiği mesajı bir kez daha okuyunca dileğimin yerine 
getirilmekte olduğunu anladım:

“Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yeni bir kitabı çıkacak. Sağolsun, el 
yazılarını benim daktiloya (bilgisayara) geçirmeme izin verdi de, kitabı önceden 
okuma fırsatım oldu. Şimdiden öneririm. ”

İşte benim yıllardır beklediğim “şey!” . “Şey” diyorum, çünkü bu “şey” in içine 
istediğimiz iyilik ve güzellikleri doldurabiliriz.

İlter Ertuğrul’a Hoca’nın elyazısını okuyabildiği için de aşk olsun!!
Bu yazı için makine başına geçmeden önce bir bilgisayar taraması yaptım. 

Sitelerden birinde aşağıdaki üç mesajı bulup seçtim. Olduğu gibi aktarıyorum:
“iktisat ve ekonomi dallarında birçok kitabı bıdıınan, Ankara Üniversitesi 

profesörlerinden ismi kadar kendisi de ilginç bir insan. En çok bilinen kitabı 
Mustafa Keınal Döneminde Ekonomi ’dir"

“ecevit döneminde kısa bir süre dpt müsteşarlığı yaptı, siyasetçilerle 
geçinemedi, bıraktı, mülkiye 'nin en renkli hocalarındandı. kitap yok, teksir yok, 
derste kafasına göre takılırdı, akşam seyrettiği televizyon dizisini, red kit'in 
serüvenlerini vb. tiırkiye’nin hallerine uyarlar, ders anlatırdı, dersleri sabah 
saat sekiz buçukta, ilk dersti ama küçük anfi her dersinde dolardı, kimi hocalar 
yoklamayla korkutarak bile bizi derslerine getiremezlerdi oysa!"

"bilsay hoca, dönek iktisatçılardan değildir, hala solcu ve hala kemalisttir. 
kendisini zaman zaman sosyal demokrasi derneğinin sosyal demokrasi 
platformunda keyifle dinliyorum. ”

Bilsay Hoca! Kitapsız ve teksirsiz! Ben de tanığım: Konuşmalarımızdan, 
sohbetlerimizden.

Bilsay Hoca gibilere silah zoruyla kitap ve yazı yazdırılır. Yazdırmak gerekir! 
Bilsay’ın akıl ve bilgi dağarı ile benim yazma çılgınlığım bir ortaklık kurabilseydi, 
yemin ederim, bu dünyanın düzeni değişirdi.

20’liler, 40’lılar kusura bakmasınlar ama 1930 doğumlular Cııınhuriyet’in 
has evlatlarıdır. İlkokula “delikanlı” cumhuriyet döneminde başladık. 1950’den 
itibaren Cumhuriyet’i savunmayı öğrenmek zorunda kaldık. Bereket versin 
ortaokul ve lisede öğretmenlerimiz de cumhuriyetin “has” öğretmenleriydi.
* Şair, Yazar.
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Burada durup vc yazıyı durdurup bir başka düzleme geçeceğim. Bilsay 
Hoca’yı nasıl ve ne zaman tanıdım?

1970’lcrdc TRT televizyonunun yönetici kadrosundaydım. Bir planlamacı 
olarak adını bizim program yapımcılarından, metin yazarlarından duyardım. 
İkimiz tanışmıyorduk ama arkadaşlarımız hemen hemen aynı kişilerdi (Murat 
Katoğlu, Sina Akşin, Korkut Boratav, vb.)

Sonunda o yıllarda Murat Katoğlu’nun evinde bir “kaz yeme” geccsinde 
tanıştık. O tanışmada ve daha sonra Kemalistliğinin CHP ile sınırlı olmadığını 
fark ettim. Kemalizmi bir sürekli devrim olarak anlamaktaydı. Bu benim için 
çok önemliydi. O sıralar henüz edebiyat dışı yazı yazmıyordum ama benim 
solculuğum Kemalizmden başlamaktaydı ve onu içermekteydi. Sol’u bir 
psikiyatri kliniği haline getirenlerle bir işim olamazdı, onlara kızıyordum. Solu 
bir psikiyatri kliğine dönüştürenlerin 1980’lerden itibaren nasıl AKP hizmetine 
girdiklerini ve Cumhuriyct’e ihanet ettiklerini gördük.

Bilsay Kuruç’un kafamdaki imgesi yukarda yazdıklarımla örtiişmekteydi. 
Daha sonraki konuşmalarımızda, o yıllarda ve daha sonra, aşağı yukarı aynı 
şeyleri düşündüğümüzü fark ettim. O da fark etmiştir.

“Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi” Cumhuriyetçilerin el kitabıdır ama 
cumhuriyetçiler bunun pek farkında değildir nedense. Cumhuriyet artık siper 
siper savunmak zorundayız. “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi” sadece 
onurlu bir geçmişi özetleyen değil aynı zamanda geleceği kurmaya da yararlı 
olacak bir kitap. Yazılarımda sık sık başvurduğum bir kitap.

“Belgelerle Türkiye İktisat Politikası”nın bir Siyasal Bilgiler Fakültesi 
yayını olarak kalmasını da anlamış değilim. Mutlaka bir yayınevi kitabı olarak 
da yayınlanmalı. Elimde 1988 basımı olan bu iki ciltlik kitap Cumhuriyet 
tarihi açısından son derece önemlidir. Örneğin, birinci cildin 33. sayfasında 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’de yaptığı açış 
konuşmasında (1.11.1929) şunları okuyoruz:

“Ziraatte.. vaziyet evvelki senelerin darlığına ııisbetle, umumiyetle normale 
yaklaşmıştır denilebilir. Zirai enstitülerin bir an evvel vücuda getirilmesine 
ehemmiyet veriyoruz■ Bu sene zirai kooperatif teşkilatına başlanmış olmak 
bilhassa memnuniyetimizi mucip oluyor. Bu kooperatifleri memleketin her 
tarafına teşmil etmeği ziyade iltizam ediyoruz. Kezalik çiftçiye arazi vermek de 
hükümetin mütemadiyen takip etmesi lazım gelen bir keyfiyettir. Çalışan Türk 
köylüsüne işleyebileceği kadar toprak temin etmek memleketin istihsalatını 
zenginleştirecek başlıca çarelerdendir. ”

Köylünün üretici durumuna gelmesi için toprak reformunun gerektiği 
konusuna Atatürk 1937 yılına kadar her yıl TBMM kürsününden değinecek ve 
toprak reformunu vazgeçilmez bir hedef olarak gösterecektir.

Bildiğiniz gibi Hürriyet gazetesinde her konuya değinen yazılar yazıyorum.

Bilsay Kuruç’a  Armağan 3 5

I



Doğal olarak bilmemem gereken konularda da yazılar yazıyorum. Ancak ben, 
bilmemem gereken konularda tam anlamıyla bir otodidaktım. Eğitim-öğrenim 
görmediği konularda kendini yetiştiren insanlara otodidakt denir. Zor bir iştir. 
Ancak bu alanda verdiğim savaşta bana yardımcı olan uzman arkadaşlarım var.

Bu uzman arkadaşlarımdan biri Bilsay Kuruç! Herhangi bir konuda kendisine 
soru sorsam, yardımını istesem, hemen isteklerimi karşılar, yiiksünmez. Neden? 
Çünkü 1935 doğumludur ve bir cumhuriyet çocuğu olarak başkalarına karşı 
sorumlu olduğunun bilincindedir. Yanlış bir şey yazacak olursam, bana yardımcı 
olmadığı için, kendini sorumlu tutacaktır. Bu tam anlamıyla toplum odaklı bir 
zihniyetin en kesin göstergesidir.

Devlet merkezli, birey merkezli anlayış ve zihniyetler karşısında toplum 
eksenli, toplum odaklı yazılarımı yazarken, Bilsay Kuruç’un yazılarımı omuz 
başımdan okuduğunu hissederim her zaman. O da bunu nasıl bilir, bilemem, ama 
zaman zaman telefon eder ve bana “İyi gidiyorsun!” der. Bu “ İyi gidiyorsun!” 
değerlendirmesi, yaptığım işe olan inancımı körükler, bana yorulmazlık 
kazandırır.
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Bilsay Kuruç’u T anımak

M ehm et K abasakal*

Eskilerin deyimi ile “gerçek bir İstanbul beyefendisi” olan Bilsay Beyi. 1976 
yılında tanıdım. Tanıdığım günden itibaren de hep “Bilsay Bey” diye hitap ettim. 
Tanıştığımız sırada, ben, bir yandan SBF’de “siyaset bilimi” doktora çalışması 
yaparken, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit’in davetiyle CHP Planlama 
Bürosu 'nda görev üstlenmiştim. Ecevit, Kavaklıdere semtindeki Göreme 
Sokakta, başında Enerji E.Bakanı Cahit Kayra’nın bulunduğu, CHP’nin 
iktidarına yönelik hazırlıkları yürütecek bir Büro kurmuştu. Büroda Işın Çelebi 
ile birlikte CHP’nin muhtemel iktidarına yönelik işlerle uğraşıyorduk. Cahit Bey, 
bir süre sonra CHP Merkez Yönetim Kurulunda görev alınca, CHP Planlama 
Bürosunun Başkanlığına Bilsay Bey geldi.

O tarihte, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde genç bir doçent olan Bilsay 
Kuruç, titiz araştırmacılığı, sunuşta özeni, katılımcı ve paylaşımcı yönü, kibarlığı, 
güven veren içtenliği ve sorumlu bir aile babası olarak davranışlarıyla gerçekten 
örnek bir insandı. Akademik hayata yeni başlayanlar için bir rol modeli idi.

C H P Planlam a Bürosu

Cahit Kayra yılların güvenilir ve deneyimli bürokratı olarak, CHP Planlama 
Bürosundaki çalışmalara birçok nitelikli uzmanın katılmasını sağlamıştı. 
Tanıştırdığı ilk isimlerden biri, Vural Giiçsavaş, bir süre sonra, 1978-79 Ecevit 
Hükümeti döneminde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı yapacaktı. Bilsay Bey’in 
gelişiyle birlikte, bu seçkin bürokratlara yenileri eklendi, akademisyenlerin sayısı 
da artmaya başladı. Büroya gidip gelen akademisyen ve bürokratların bir kısmı, 
daha sonra milletvekili ve bakan olarak siyasette ya da müsteşar veya genel 
müdür olarak bürokraside tepe noktalarda görevler yaptılar. Bu kadrodan Prof. 
Dr. Gündüz Ökçün, Dışişleri Bakanı; Doç. Dr. Ahmet Taner Kışlalı da Kültür 
Bakanı oldu. DPT Uzmanı Sevil Korum, İstanbul’dan milletvekili seçildi. Büroya 
gelen ve çeşitli konulardaki çalışmalara katkı verenler arasında, ANKA Ajansı 
sahibi gazeteci-yazar Altan Övmen, Doç. Dr. Emre Kongar, Hazine Genel 
Sekreteri Çetin Hacaloğlu, iktisatçı Prof. Dr. Uğur Korum, DPT uzmanı Algan 
Hacaloğlıı, maliyeci Aykut Ekzen de vardı. O sırada parlamentoda bulunan 
siyasetçiler Büroya pek gelmezler, Ecevit’le görüşmelerini, Genel Başkanın ya 
Mecliste ya da CHP Genel Merkezindeki bürolarında yaparlardı. Tabii, istisnalar

* Dr.
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vardı. Cahit Kayra’dan başka, Prof. Dr. Besim Üstünel ve Ziya Müezzinoğlıı 
gibi siyasetçiler, ekonomiyle ilgili konulardaki toplantılara katılırlardı. CHP 
Milletvekili (Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı) Kemal Kayacan’nın petrol 
arama çalışmaları yürüten Hora gemisinin seyriyle ilgili bilgi vermek için geldiğini 
de hatırlıyorum. Büro, yirmili yaşlarındaki meraklı bir genç için deneyim ve bilgi 
hâzinesi idi.

Büroda, hem iktidara gelindiğinde uygulanacak politikalar detaylaııdırılarak 
geliştiriliyor, hem de Bakanlıkların organizasyon şemaları gözden geçirilerek bu 
politikaları uygulayacak üst düzey yöneticiler belirleniyordu. Bu yüzden, yazılı 
medyada, çok sık olmasa bile Büro yöneticilerine yönelik eleştiriler çıkabiliyordu. 
Parti içinden de bazı yumuşak tepkiler hissediliyordu. Ecevit’in eski arkadaşı 
Turan Güneş, ince hiciv yeteneğiyle Bilsay Kuruç’u her gördüğünde “Nasılsınız 
Bilgin Bey?” diye elini sıkar, Işın Çelebi ve Mehmet Kabasakal’a da “genç 
bilginler” diye takılırdı.

İnanılmaz yoğunlukta çalışma ortamına rağmen, Büronun çok sıcak bir 
atmosferi vardı. Bazen geç saatlere kadar süren toplantılar sonrası eve dönerken, 
Ecevit, Bilsay Kuruç’un kullandığı turuncu renkli VoIkswagen’e binerek onun 
yanına oturur, korumalar arkadaki arabada onu izlerlerdi. Öğlen yemeklerini, 
genellikle Kuğulu Parkın karşısındaki yolun üzerinde, 70’li yaşlardaki Bulgar 
göçmeni aşçının salaş lokantasında yerdik. Bir gün Rahşan ve Bülent Ecevit 
de korumaları atlatarak oraya gitmek istediler, gittik. Ecevit’in, çok güzel ev 
yemekleri yapan bu mütevazı lokantaya Başbakan olduktan sonra kabinenin bazı 
üyeleriyle yemeğe gittiğini dc bilahare öğrendik.

C H P ’nin sosyal demokrat kimlik taşıyan 1976 Programının bilimsel ve teknik 
yönden geliştirilmesine ilk katkılar bu bürodaki bazı uzmanlardan geldi. Göreme 
Sokaktaki büro, iktidar hazırlıkları yanında başka çalışmaların da yürütüldüğü bir 
mekândı. Eccvit’in Parti Merkezi dışında burada da bir Özel Kalem Müdürü (Nail 
Sevil) ve İngilizce yazışmaları yapan bir sekreteri vardı. Siyaset dışı konularda 
ya da siyasetle ilgili çok özel görüşmeler için randevular burada verilirdi. Eski 
ve deneyimli bir gazeteci olarak Ecevit, bazı gazetelerin Ankara’daki etkili 
köşe yazarları ile sık sık burada buluşur, galiba yazılmamak kaydıyla güncel 
siyasal gelişmeleri onlarla değerlendirirdi. Büronun bir odası da Özgür İnsan 
Dergisine ayrılmıştı. Derginin Yönetmeni, gazcteci-yazar ve CHP’nin Dış 
İlişkiler Danışmanı Dr. Orhan Koloğlu idi. Koloğlu, 1978’de Basın Yayın Genel 
Müdürü olunca, Derginin yönetimini de Erhan Bener üstlendi. Rahşan Ecevit, 
Altan Öymen, Asude Aral, Anayasa Mahkemesi eski başkanlarından Muhittin 
Taylan’ın eşi ve emekli bir Danıştay üyesi iki hanımefendinin ve benim kurucuları 
arasında bulunduğumuz Umut adını taşıyan 15 günlük gazetenin yönetim yeri de 
burasıydı. Gazetenin imzalı tek yazısı, Bülent Ecevit’e ait başyazılardı. Gazetenin 
diğer yazarları da bu büronun müdavimleriydi. İsmet Solak ve Aytekin Yıldız
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gazetenin teknik çalışmalarına destek veren gazetecilerdi.
1977 Seçimleri için propaganda çalışmaları sırasında Büronun çekirdek 

kadrosundan iki kişi dönüşümlü olarak CHP Genel Başkanının seçim gezilerinde 
ona eşlik etti. Adaylık süreci başlayınca, Ecevit, Planlama Bürosunun çekirdek 
kadrosundan bazı kişilere ve doğal olarak Bilsay Kuruç’a kontenjan milletvekilliği 
önerdi. Bilsay Bey, birçok insanın hayallerini süsleyen bu görevi kabul etmedi. 
Kabul etse, büyük olasılıkla ekonomiden sorumlu devlet bakanı ve başbakan 
yardımcısı olacaktı.

Kuruç başkanlığındaki bu nitelikli ve mütevazı ekip, çalışıyor ve üretiyordu. 
CHP’nin % 41,3 oy aldığı 1977 Milletvekili Genel Seçimlerindeki başarısında 
Ecevit’in partiye getirdiği yeni yaklaşımın yanında, oluşturduğu kadronun da 
önemli bir katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Fakat, seçim sonuçlan CHP’yi 
tek başına iktidar yapmaya yelmedi. Başbakan Ecevit önce bir azınlık hükümeti 
kurdu. 28 Haziran 1977’de TBMM'de okuduğu, güvenoyu alamayan azınlık 
Hükümeti Programının ve ardından (AP’den ayrılanlarla kurulan hükümetin) 12 
Ocak 1978’de Meclise sunulan Hükümet Programının taslakları yine Büronun 
çekirdek kadrosunun kaleminden çıktı.

D P T ’de Yeni G örevler

Ecevit, 1978’de Başbakanlığının ilk günlerinde Büronun genç uzmanlarına, 
“Ne düşünüyorsunuz? Siyaset mi, bürokratik görevler mi?” diye tercihlerini 
sordu. Ben, akademik kariyer hedefliyordum. Doktora derslerimin ve tezimin 
bitmesine 2-3 yıl vardı. Bu süre içinde Başbakan’ın önereceği bir görevde katkıya 
devam edebileceğimi bildirdim. Bilsay Kuruç DPT Müsteşarı oldu, İşın Çelebi 
de aynı kurumda sınava girerek demir-çelik sektör uzmanlığını üstlendi. Ben 
ise, Başbakan Yardımcısı dahil, Hükümetin altı Bakanından gelen danışmanlık 
önerilerine teşekkür ederek, Başbakan Ecevit’in “Siz, CHP de planlama 
işleriyle meşgul oldunuz, DPT'de görev almayı düşünmez m isiniz” sorusuna, 
“Siz isterseniz, evet” diyerek, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nda 
“Müsteşarlık Müşaviri” oldum. Bilsay Bey’le kader birliğimiz artık DPT’de 
devam edecekti.

30 Eylül 1960’da kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, 1960-80 arasında, 
Türkiye’de ekonominin yönetiminde çok etkili bir kurumdu. Ayrıca, siyasete ve 
ekonomi bürokrasisine de nitelikli eleman yetiştiren bir okul gibiydi. Türk siyasal 
yaşamında DPT kökenli siyasetçiler, çeşitli partilerde hep etkin konumlarda yer 
alıyor, milletvekili ve bakan olarak ülke yönetiminde de etkili oluyorlardı. 1978 
başında da DPT, TCMB, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarıyla birlikte seçkin 
uzmanların çalıştığı nitelikli kamu kurumlan arasındaki yerini koruyordu. 
Kurumda, sosyal demokrat ve liberal düşünceli uzmanlar çoğunluktaydı.
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Dolayısıyla, Kuruç önderliğindeki DPT yönetimi kurumda çok sıcak karşılandı. 
Fakat, ülkenin ekonomik tablosu tam tersine, gelecek günlerin güçlüklerle dolu 
olacağını gösteriyordu. Dünyayı sarsan petrol krizi, Türkiye gibi petrol üreticisi 
olmayan gelişme yolundaki ülkelerde etkisini daha fazla hissettiriyordu. Tüm 
ihracat gelirleri, petrol ithalatını ancak karşılıyordu. Eski Başbakan Demirel’in 
deyişi ile ülke “70 sente muhtaç” duruma gelmişti. Hükümetin ve DPT 
yönetiminin işi zordu.

Bilsay Kuruç, bu ortamda önce DPT üst yönetimini oluşturmakla işe başladı, 
acele de etmeden kurum içinden atamalara öncelik vererek, İPD Başkanlığına 
akademik kökenli Oktar Türel’i, SPD Başkanlığına Timur Erkman’ı, KD 
Başkanlığına demir-çelik sektörü uzmanı Algan Hacaloğlu’nu getirdi. Turizm 
Bankası Genel Müdürü olan Genel Sekreter Cafer Canlı yerine, kibarlık ve 
inceliğiyle bir başka beyefendi Behçet Sinkil Genel Sekreteroldıı. Kurum dışından 
birçok seçkin uzman ve danışmanla DPT kadroları daha da güçlendirildi. MKEK 
eski Genel Müdürü Selahattin Sanbaşoğlu. Toprak Reformu eski Müsteşarı 
Ziya Özel, özel sektörden de Bekir Sinan Ermihan, DPT’nin yeni kazançlarının 
önde gelen renkli isimleriydi. Dış ticaret şirketini ortağına devrederek DPT’de 
müşavir olarak yer alan Ermihan, daha sonraki yıllarda Turgut Özal’ın geliştirerek 
uygulayacağı dışa açılma seferberliğini, Başbakan Ecevit’in desteği, yurt 
dışında müteahhitlik hizmeti verebilecek işadamları ve Dışişleri Bakanlığından 
diplomatların katılımıyla başlatan özverili ve öncü bir insandı.

DPT, kurum dışından heyecanla ülke hizmetine koşan yeni insanlar 
kazanırken, birçok değerli uzmanını da Müsteşar ve Genel Müdür olarak çeşitli 
kamu kuramlarına gönderiyordu. Yiğit Gülöksüz, Murat Karayalçın, Atilla 
Candır, Erol İmre, Yücel Özden, Teoman Yayın hemen hatırlayabildiğim 
isimlerin bazıları.

D em okratik Planlam a

Kuruç ve ekibi göreve başladığında ekonomik sorunlar birikmiş, IV. Beş Yıllık 
Plan hazırlıkları da gecikmişti. Yeni kadro, hem ekonomik krizi yönctccek hem 
de gelecek beş yılı şekillendirecek planı hazırlayacaktı. Plan çalışmaları, strateji 
hazırlığıyla başladı. Planın temel hedeflerini ortaya kayan belgenin Hükümetçe 
onaylanmasından sonra diğer çalışmalara geçildi.

DPT yönetimi, iktidar partisinin planlama anlayışına uygun olarak IV. Beş 
Yıllık Planı, demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla hazırlamak istiyordu. 
Eskiden olduğu gibi, Özel İhtisas Komisyonları kuruldu ve Raporlar hazırlandı. 
Fakat katılımı artıracak farklı arayışlar da vardı. Müsteşar, basın ve dış ilişkiler 
konusunda destek veren danışmanına Türk-İş, DİSK ve her iki konfederasyona 
bağlı sendikaların Genel Başkanlarıyla görüşerek, katkılarını sağlama görevini
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verdi. Tüık-İş Genel Başkanı Halil Tıınç ve DİSK Genel Başkanı Abdullah 
Baştürk başta olmak üzere tüm sendika başkanlarını tek tek ziyaret ederek 
yapılacak toplantılara katılmalarını ve planın şekillenmesine katkılarını istedim.

Yeni yaklaşımlar bununla da bitmedi. Plan hazırlık çalışmaları başladıktan bir 
süre sonra, Müsteşar, DPT üst yönetiminden bir ekiple Gaziantep ve Şanlıurfa’yı 
ziyaret ederek, yörenin ilgililerinin katıldığı toplantılar yaptı.

Ayrıca, Planın önce stratejisi, sonra da getirdiği temel çözümler tartışmaya 
açıldı. Planın içeriği yanında, merkez sağdan eleştiri aldığı diğer özelliği dilinin 
öztürkçe olmasıydı. Plan Meclisten geçtikten sonra DPT uzmanları tarafından 
TRT'de radyo programlarıyla, TV’de açık oturumlarla, panellerle topluma 
aktarılmaya ve paylaşılmaya çalışıldı. Satış miktarı o zamanlar Hürriyet gazetesi 
civarında olan Günaydın Gazetesiyle işbirliği yapılarak, yeni Planın getirdiği 
temel yeniliklerin bir yazı dizisi şeklinde yayınlanması sağlandı. Plan her köye 
bir kopya gönderilmesi hedeflenerek basılacaktı. Fakat bildiğim kadarıyla iktidar 
değişikliği nedeniyle bu mümkün olamadı.

İşte Bilsay Kuruç, hep bu yeniliklerin ve yeni yaklaşımların önünü açan bir 
yöneticiydi. Farklı işler yapmak isteyen gençlere kulak veren, onların önünü açan, 
eleştirilerini sabırla dinleyen bir insandı. Ben kendimi şanslı bir insan sayarım. 
Hayatım boyunca çoğunlukla birinci sınıf kuramlarda ve biiyük ölçüde birinci 
sınıf insanlarla çalıştım. Bilsay Kuruç, bu kategorideki insanlardan biriydi. Onu 
tanımış olmak büyük mutluluk. Dostu olmaktan büyük gurur duyuyorum.
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Azizim Bilsay Hoca

Işık  K ansu*

Bu toplum, şimdi değil, epeydir öyleydi zaten. Gösterişe kanan, bilgili ile 
bilgisizi ayırt edemeyen, hep övüleni bir şey sanan...

SBF Basın Yayın Yüksek Okulu’ııda okurken bir hocamız vardı. Ağzı çok 
laf yapardı. Güncel olayları karman çorman eder, üstüne birkaç artist adı ekler, 
arasına bir-iki de bize yabancı akademik tanım sokuştururdu. O hocanın öğrenciler 
arasında popülaritesi çok yüksekti. Ama inanın, yazdığı ders notlarını anlayan 
bir tek kişiye rastlayamazdınız. O hoca sonra Ankara’dan ayrıldı, yıldızlaşmanın 
merkezine İstanbul’a düştü, orada da patladı zaten.

Herkes severdi o hocayı, ama benim her nedense hiç içim ısınamamıştı. 
Anlamadığım, çelişik, çarpık çurpuk bilgiler veren bir kişiye neden, hani 
neredeyse tapıldığını kavrayamazdım bir türlü.

Benim için öğretmen; dersini öğrencinin düzeyinde açık seçik anlatabilen 
kişiydi. Örneğin, Prof. Dr. Bilsay Kuruç.

Bilsay hocam, bize makro iktisada -şimdi değil iletişim fakültelerinde, 
ekonomi alanındaki yüksek okullarda bile makro iktisat okunduğundan emin 
değilim- gelmişti. Keynesyen ekonomiyi, kamusal iktisadı ve de Marks’ı kısaca, 
ama öyle bir deneyimle aktarmıştı ki, kaz kafalılar bile anlamıştı.

Bilsay hoca, bilgiçlik taslamamıştı, ama bilgindi. Bilsay hoca, bize konuları 
görünen yüzeyleri ile öğretmişti, ama kendisi derindi. Bilsay hoca, öğrettiği 
dersler açısından ileride bizim mesleğimizde iddialı olmamızı sağlamıştı, ama 
kendisi alçakgönüllüydü.

Yani Bilsay hocam, öğreten eğitimciydi. Öğrencilerine, söze girerken söylediği 
“Azizim” nitelemesi ise, yaptığı işe duyduğu saygıyı imlerdi sanırım.

Öğrencilikten sonra da gazeteci-haber kaynağı ilişkisinde de Bilsay hocamdan 
yaşamı öğrenmeyi sürdürdüm. “Yaşamı” diyorum, çünkü ekonomi-politik bizim 
ömrümüzü çerçeveliyor, çoğu zaman da törpülüyor.

Kısaca Bilsay hocam, bize neyi öğretti? Kamuculuğu, toplumculuğa -dikkat 
buyurunuz; halk dalkavukluğuna değil- ve emeğe değer vermeyi ve tıpkı 1789 
gibi, 1917 gibi, 1923 devrimini de tarihsel uygarlaşma süreci içinde iyi algılamayı 
öğretti.

Bilsay hocanın da içinde yer aldığı bir kuşağı ben küçük çağlayanlara 
benzetirim. Tozu, çamuru birbirine katıp giden ırmaklara karışan çağlayanlara. 
O çağlayanlar ki, yorgun ırmakların duru, tazecik can kaynaklarıdır. Memleket 
insanı, ilkelerini ancak onda yunabilir, susuzluğunu onda giderebilir...
* Cumhuriyet Gazetesi
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Musikinin Büyüsüyle Çerçevelenmiş 
Uzun Bir Dostluk

Erhan Karaesmen*

Bu metin yarım yüzyılı çoktan devirmiş olan Bilsay Kuruç-Erlıan Karaesmen 
dostluğunun çeşitli renkli anıları ve izlenimlerini yeniden yaşama fırsatı yaratıyor. 
Aslında, bunları tek bir yazıya sığdırmanın zorluğu aşikar olsa da zevkli anıları 
tazeleme denemesi olacak... Ve işte deniyoruz.

Uzun soluklu ve kalıcı dostluklar büyük çoğunlukla insanların ilk gençlik 
dönemlerindeki rastlantısal oluşumlardan kaynağını alır. Mahalle ve komşuluk 
ilişkileri; okul, sınıf ve üniversite düzeyinde fakülte/bölüm arkadaşlıkları 
dostluğa giriş adımları olarak hemen hatıra gelir. Vakit geçirme oyunlarında, 
günümüzde bilgisayar- internet halkasında ya da spor merakı gibi bağlantılarla 
buluşmalar, daha seyrek kendini göstermiş olsalar da kalıcı dostluklara başlangıç 
oluşturabilir. Ancak, Bilsay ile dostluğumuzun başlangıcı bu klasik rastlaşmalar 
çerçevesinin çok dışında bir görüntü sergilemiştir. Mahallede, okulda, fakültede 
buluşma şansımız yoktu. Ben İzmir kökenliydim, Bilsay doğma büyüme İstanbul 
ve hem de Nişantaşı çocuğuydu. Eğitim çizgilerimiz ve üniversitelerimiz 
farklıydı. Ortak bir buluşma alanımız yok gibiydi. İlk gün rastlaşmasını hatta ilk 
birkaç bir araya gelişin anıları kafamda çok net değil. Ama, üçüncü ya da beşinci 
biraraya gelmede, kendisini çok eski bir yakın dost gibi bellemiş olduğumu 
anımsıyorum. Tutkunluk derecesinde bir kitap okuma merakı ve buna ilmiklenen 
geniş bir kültür dünyasına açılma arzusu, Bilsay ile aramızda yoğun keyif verici 
bir iletişim ortaklığı açılmasına yol veriyordu. Kısa bir süre sonra birbirimize 
adeta tiryaki olmuş gibiydik. 1950’lerin ikinci yarısında yaşanan toplumsal 
tedirginlikler bugünkü kadar olmasa bile tutarsızlık ve ulusal bağımsızlık 
ruhundan uzaklık sergileyen bir siyasal iktidarın mevcudiyeti yurtsever genç 
insanları huzursuz kılıyordu. Sosyo-politik kalıcı çözümlemeler için en güçlü

* Erhan Karaesmen, 1959 ITÜ çıkışlı İnşaat Yüksek Mühendisidir. Paris SorboııncÜniversitesi’nde 
tatbiki bilim doktorası yapmıştır. İsviçre, Fransa ve ABD’de araştırma, planlama, yapı 
projelendirme mühendisi olarak çalışmış olmak gibi bir deneyime sahiptir. 1967'de Türkiye'ye 
dönüşünden sonra ODTÜ başta olmak üzere değişik üniversitelerde lam zamanlı ya da kısmi 
zamanlı hocalık görevi yapmıştır. Kendi mesleği ile ilgili I5 ’i kitap boyutunda olmak kaydı 
ile çeşitli dillerde 200’ü aşkın tekııik-bilimsel yayının müellifidir. Sanat-kültür alanlarında 
ve sosyopolitik konularda 6 ’sı kitap boyutunda olmak kaydı ile yüzlerce dergi ve gazete 
makalesinin müellifliğini de yapmıştır. Halen aktif bir emekli statüsüyle ODTÜ'de ve Boğaziçi 
Üniversitesi’nde kısmi zamanlı hocalık yapmaya devam etmektedir.
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dayanakların sanat ve kültür yolundan geçtiğini ve bunların oluşturacağı bir 
çerçeve içindeki bir akılcılıktan besleneceğini düşünenler çıkıyordu, o dönemin 
genç kesiminden. Sayıları azdı bunların. Bilsay ile birlikte biz bu azınlığın 
içindeydik. Günün birinde sağlıklı toplumsal dönüşümlere ulaşabilmek için sanat 
ve kültürle kaynaşmış, bilimsel yaratıcılığa yaslanmış bir sosyal rasyonelliğin 
gereğine inanıyorduk. Çevredeki olaylara mesafeli bakar ilgisiz umursamaz bir 
çoğunluğun gözünde biraz eksantrik, ukala ve hafifçe kendini beğenmiş gençler 
gibilerden bir görüntü oluşturduğumuzun farkındaydık. Ancak, pek umruınuzda 
değildi. Ne yaptığımızı biliyorduk. Özgüvenimiz yüksekti.

Bu ortak düşünceler ve özlemler çerçevesinde birbirimizi kolay bulmuştuk. 
Süratli gelişen bu yakınlaşmada ‘müzik’ olayına tutkuyla bağlı oluşumuz çok 
belirleyici bir tutkal görevi yüklenmişti.

1950’lerin sonlarına doğru önceki dönemlerden kalma alışkanlıklarla, 
İstanbul’da Saray Sineması ve Şan Sineması mekânlarında belli bir klasik çok 
sesli müzik seslendirme süreci yaşanıyordu.

Önemli uluslararası solistler falan da geliyordu. Öğrenci bütçesiyle Saray 
Sineması ikinci katında ayakta seyirlik ve dinlemelik sol balkonda yer kapmaya 
razı oluyorduk. Toplam birkaç adamdık. Bu yakınlarda çıkan çeşitli kitap 
boyutundaki yapıtlarımda, Saray Sineması üst sol balkon oluşumundan nostaljik 
kesitler vermeye çalışmıştım. Çok kısa bir özetle İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 
(İTÜ) ve İstanbul Üniversitesi’nin değişik bölümlerinde öğrenci bir avuç adam 
orada olurduk. O dar, sıkışık mekân parçasında, orkestrayı ve solisti görmek 
için birbirimizin üstünden sarkarak bu müthiş fiziksel rahatsızlığın bozamadığı 
bir çeşit huşu içinde müzik dinlemeye çalışırdık. Uluğ (peşin ODTÜ, sonraları 
Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uluğ Çapar); Doğan ve Mete (her 
ikisi de değişik yörüngelerden giderek parlak uluslararası mühendislik kariyeri 
sürdürmüş olan Doğan Yalaz ve Mete Uras) analarının karnından biri bilim adamı, 
öbürü proje yöneticisi olarak doğmuş bulunan ve yetilerine uygun parlak kariyerler 
yürütmüş bulunan Prof. İhsan Mungan ve Özcan Özden, bu ekibin zaman zaman 
değişen nöbetçileriydi. Aşağıda geniş sözü edilecek olan İnanç, Bilsay ve ben de 
bir tamamlayıcı üçlü olarak nöbetçiler arasında yerimizi sürekli alırdık. Konser 
aralarında ve sonlarında o dönemlerin İstanbul’una ve yaşımıza göre çok kaliteli 
değerlendirmeler yapılırdı. Uluğ ve Doğan’ın enstrüman çalmışlıkları vardı. 
Bilsay, İnanç ve Erhan üçlüsü ise, dikkatli dinleme ve duyumsama yoğunluğunu 
temsil ederlerdi. Kendilerince dikkatli özgün dinleyiciler olarak bu üçlü (bazen 
Mete’nin de katılmasıyla dörtlü) alet çalan arkadaşlarımızın değerlendirmelerini 
saygıyla dinlerdik. Ama, görüşlerine katılmadığımız zamanlar da olurdu. 
Tartışırdık. Merdivenlerden aramızda söylenerek iner ve solistten imza almak 
için sahne arkasındaki kuyruklara girerdik. Tartışmalar bazen imza alma sırasında 
bile sürerdi. Dönemin çok önemli uluslararası yıldız piyanisti Aldo Ciccollini’den
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öyle bir aramızda söylenerek imza almış olduğumuzu hatırlıyorum.
Yavuz Taşçı bu bizim tutkulu dinleyiciler arasına daha seyrek katılırdı. Ama, 

oyunun bir parçasıydı, yine de. Yaşça bizden belki biraz büyüktü. Ama, bu yaş 
farkından ziyade otoriter bariton sesiyle aramızda saygı görürdü.

Yavuz Taşçı, dostluğumuz, yukarda Saray Sineması sol üst balkon insanları 
arasında adı geçen İnanç Kayaoğlu ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 
Radyosu Klasik Müzik Yayınları Programı’nm aktif elemanlarıydılar. Yavuz 
davudi otoriter sesiyle, İnanç çok düzgün Türkçe telaffuzuyla bu radyonun sürekli 
spikerliğini yapıyorlardı. Uygun, akılcı bir kültürel odaklaşmayı temsil eden 
İTÜ Radyosu, dönemin müzik meraklıları için bir mutluluk kaynağıydı. Radyo 
yayın sorumluluğunu taşıyan Elektrik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri 
aralarında dönemin önemli müzik insanı olup sonraları parlak bir uluslararası 
teknik uzmanlık kariyeri yapmış bulunan Pertev Apaydııı’ın da bulunduğu müzik 
meraklısı ve tutkunu insanların mevcudiyeti çok talihli bir olguydu

Sevgili İnanç ve Yavuz dostlarımızın prensliğini yaptığı bu güzel müzik 
radyosu ortamına Bilsay ile birlikte müdavim giren çıkanı olmuştuk. Haftanın en 
aşağı iki akşamı tarihi Taşkışla Binası’nın çatı katında kule çıkıntılarının birine 
yerleşip bu yayın odasını biz de yerimizi alırdık. 20.15-22.00 saatleri arasındaki, 
bazen de akşamüzeri altı sularından itibaren oraya damlayarak radyonun o nefis 
arşivinden sevdiğimiz plakları dinlerdik ve aramızda tartışırdık. Cuş içinde saatler 
geçirdik, o tek odalık mabette.

Çağdaş müziği keşfetmeye çalıştığımız bir dönemde Stravinski, Ravel, Bartok 
öncelikli tercihimizdi. Bir seferinde Daphne Cloe’nin bir partisyonu çıkmıştı 
piyasaya. Bilsay kendinden geçmiş partisyondaki notaların dizilişinde bile müthiş 
bir estetik bulunduğunu coşkuyla anlatıyordu. Aslında, bizim o dönemlerde 
henüz aşina olmadığımız basılı partisyon sayfalarında özel bir estetiğin yer 
alıyor olması pek düşünülemezdi. Ama; biz tutkulu gençler, kendimizi buna 
inandırmıştır. Mutluyduk.

İTÜ Radyo anıları içinde Bilsay ile dostluğumuzu daha da pekiştiren çok renkli 
bir gelişmeden de söz etme gereği duyuyorum. 1958/59 kış yayın sezonunda 
Cuma akşamları “dinleyici istekleri” türünden bir program öngörülmüştü. 
Dinleyiciler telefonla ya da mektupla sevdikleri müzik yapıtlarının çalınmasını 
istiyebiliyorlardı. Radyonun alışılmış arşiv dokümanları içinde yer almayan 
parçalar da istenebilirdi. Bu yapıtlara tanıtıcı sözel bilgi hazırlığı gerekiyordu. 
İkisi de mezuniyet projesi hazırlığı içinde olan Yavuz-İnanç İkilisine yardımcı 
olarak işe biz giriştik. Komünizm heyulası korkusuyla çağdaş Sovyet bestecileri 
(Şostokoviç, Prokofief, Haçaturyan) normal yayın programlarında yer alamıyordu. 
Biz nazımız geçen dostlarımızdan rica ettik. Çağdaş Rus-Sovyet büyüklerinin 
eserlerini onlara istettirdik. Hatta daha ileri gidip onların adlarını parça isteyenler 
listelerinde okuyarak istediğimiz müzikleri çalar olduk. Bariton sesle Yavuz
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ve altın sesli İnanç kadar etkileyici ses tonlarımız ve telaffuz düzgünlüğümüz 
olmasa bile bazı cuma akşamları program sunuşlarında Bilsay ile birlikte 
bizim yaptığımız oluyordu. Bilsay, Şostokoviç yapıtlarının sunuşunu kimseye 
kaptırmazdı. (Yıllar sonra, bu büyük besteciyle etten kemikten tanışma fırsatı 
bulduğumda, Türkiye müzik dünyasında “üstadın eserlerini ilk kez biz tanıttık” 
gibilerden bir lafla kendisine büyük coşku içinde anlatmaya çalıştım. Ama, 
tercüman vodkayı fazla kaçırmış bir Rus delikanlıydı. Benim yarı Fransızca, yarı 
İngilizce heyecanla anlattıklarımı Şosta Ustaya galiba yarım yamalak aktardı. 
Usta da Paris’te rastlaştığı bir Türk hayranına pek fazla ilgi göstermedi.)

O harika yayın sezonunun son aylarına gelindiğinde, Bilsay’ın derin müzik 
bilgisi ve güçlü özgüveni onu çok iddialı radyo bilgi yarışmasına katılmaya 
yönlendirmişti. O dönem için alışılmışın dışında sofistike bir müzik bilgi 
yarışmasında yedi soru soruluyordu. Rakipleri üçüncü, dördüncü sorularda 
dökülüp gitmişlerdi. Bilsay altıncı soruyu da alkışlar arasında bilmiş ve finale 
kalmıştı. Ödülün bugünkü para dilinde karşılığını bulamayacağım büyükçe 
bir parasal tutarı vardı. Ben, uzun soluklu olacağım planladığım bir yurtdışma 
gidişin peşinde izleyemedim. “Bilsay bilemedi” diye ortak dostlardan haber 
geldi. Biz “üzülme” falan diye teskin etmeye çalışırken, Bilsay sorunun yanlış 
ve kendi cevabının doğru olduğunu kanıtlayabilme kavgasına girmişti bile. 
Harp enstrümanının ilk kez Mısır’da çalındığı bilgisi doğru cevaptı ve Bilsay 
bunu söylemişti. Soruların hazırlanışında yardımcı olan dönemin önde gelen 
bir bestecisi ilk İstanbul Radyosu’nun Bilgi Yarışması sunucusu arasındaki 
kesintili bir telefon konuşmasındaki yanlış anlaşmadan kaynaklanan bir hatanın 
düzeltilmesi için aylar süren bir davalaşma ve o ara Türkiye’de bulunan İlhan 
Mimaroğlu Ağabeyin uzman tanıklığına başvurulması gibi karmaşık işlemlerden 
sonra Bilsay haklılığını ispat etmişti. Haber bana yurt dışı dönemime yeni ayak 
attğını günlerde İsviçre’ye mektupla iletilmişti. Çok mutlu olmuştum.

Benim uzun süreli yurt dışı kayboluşlu yıllarımda Bilsay ve İnanç İkilisiyle 
düzenli bir mektuplaşma süreci yaşadık. Güzel şeyler yazıyorduk birbirimize. 
Türkiye’deki ve dünyadaki sosyo-politik değişiklikleri genç yaşta olmanın 
verdiği gözü karalık içinde coşkun ifadelerle bildiriyorduk birbirimize. Bu arada 
dinlediğim sıra dışı konserleri izleme şansı bulduğum Bayreuth festivallerini 
sayfalar dolusu anlatıyordum. Tanışma fırsat bulduğum, solist, orkestra şefi ve 
bestecilerden hararetle söz ediyordum. Bilsay, dünyadaki politik devinimler ile 
müziğin gelişme çizgisinin bağlantıları üzerinde derinlere dalan yorumlar yazıp 
gönderiyordu. O mektupları karşılıklı olarak saklamayışımız talihsiz bir olgudur.

Yıllar geçti. Bilsay ile Ankara’da akademik ilişkiler içinde buluştuk. Bilsay, 
Siyasal Bilgiler’de, ben ise ODTÜ’de genç hocalar olarak akademik yaşama 
başlangıç yapıyorduk. Dönemin Türkiye entelijensiyası 1960’lar sonlarının ve 
70’ler başlarının dünyayı ve Türkiye’yi sallayan, savuran sosyal dalgalamalarını
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algılamaya, değerlendirmeye, yorumlamaya çalışıyordu. Serbest düşüncelerin 
rahatlıkla tartışılabildiği bir dönemdi. Bunun getirdiği iyimserlik, hayalciliği 
ve gerçekçiliği birbirine karıştırıyordu. Demeye kalmadan 1971 askeri darbesi 
geldi. Benim uzaklarda oluşum dolayısıyla ancak haberleşme ile izleyebildiğim 
ve dolayısıyla epeyce kaçırmış bulunduğum 1960’lar sol uyanışının tam bir 
cezalandırılmasıydı. Ortada ne Siyasal Bilgiler, ne de ODTÜ kalmıştı. Birer 
tarafa savrulup gitmiştik. Siyasal partiler aracılığıyla toplumsal çözüm üretmenin 
önemini birbirimizden ayrı olarak düşünmeye başlamışız ki, 1973-1974 kışından 
itibaren o dönemin umut verici tek ciddi siyasal oluşumu gözüyle bakılan CHP’nin 
bilimsel danışmanlık statüsü ile seferber ettiği insanlar arasında kendimizi 
ve birbirimizi bulduk. Ben 12 Mart’m cezalandırmasını daha ağır ödemeye 
mecbur kalmış ve özel iş ilişkilerinin meşakkati ile dolu bir süreçte de olsam 
bu umut verici oluşuma yardımcı olmaya çalışıyordum. Bilsay’ın üniversite 
ilişkisi daha iyi yürüyordu ve zaman ayırabilme şansı daha yüksekti. Epeyce 
bir zaman, o dönemin CHP Genel Başkanlığı düzeyinde aktif bir danışmanlık 
görevini sürdürdü. Çok imtiyazlı gibi gözüken bu entelektüel statünün yarattığı 
kıskançlıklara, arkadan dolanmalara ve çelmeleınelere rağmen üstün bir aydın 
yurtseverlik örneği sergileyerek orada durabildiği kadar durdu. Bu dönem bizim 
dostluk çizgimizde farklı özlemlerin ve ilişkilerin ön plana çıktığı bir zaman 
parçası olarak anılarımız arasında yer alıyor.

Bu dönem geçti evli evine, köylü köyüne döndü. Kavgayla ayrıldığım 
üniversitem benimle barıştı. İkimiz de üniversitecilik oyununa devam ettik. 
Kuvvetli dostluk yeniden müzik çerçevesine oturdu. Benim yazmayı çizmeyi 
seviyor oluşum dolayısıyla müzik ve sanat ile ilgili kalabalıkça bölümü gazete ve 
dergi makalesi; bir küçük bölümü de kitap boyutunda yayınlar yapmama yol açtı.

Bilsay, sanat ve müzik ile ilgili yazdıklarımın dikkatli, irdeleyici bir 
okuyucusuydu. Geniş müzik bilgisine dayalı düşüncelerini iletip bazı yazdıklarımı 
övgülerle süsleyerek hep gönlümü aldı. Sosyopolitik konularda da yazdığım 
oluyordu. O yazılarımla ilgili görüşlerini bazen ilettiği oldu ve hâlâ oluyor. Ama 
ille de ortak gençlik aşkımız ve ilelebet sevgilimiz olan müzikte daha sık ve daha 
köklü biçimde buluşuyoruz. Tutkulu müzik merakı bizi ortaklaşa mutlu etmeye 
devam ediyor.
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Saygın Bilim İnsanı Bilsay Kuruç

Ömer Kiirkçüoğlu*

SBF’nin öğretim kadrosuna 1960’ların başlarında katılan Prof. Dr. Bilsay 
Kuruç’u, ben de 1960’ların sonlarına doğru aynı kadroya dahil olduğum için 
yaklaşık 45 yıldır tanıyorum.

Bilsay Ağabey, kendisini tanıdığım ilk günden beri zarif, güleryüzlü, müthiş 
ince esprili, meslektaşlarıyla ilgilenip onları teşvik eden tam bir centilmendir.

Uzmanlık alanım İktisat olmadığı halde Bilsay Ağabey’in bazı çalışmalarını 
okudum. Cumhuriyet Türkiyesi’nin, Atatürk döneminde iktisadi alanda da ne 
kadar başarılı işler yaptığını ve daha birçok şeyi O ’ndan öğrendim.

Bilsay Ağabey’in, meslek hayatımda rehber edindiğim güzel sözlerinden 
örnekler vermek istiyorum: "Ders anlatmak, insanın en azından kendi kendisiyle 
diyalogudur” demişti. 1960’ların gerek Türkiye, gerek Mülkiye için hayali cihan 
değer çok güzel ortamını da şöyle değerlendirmişti: "Asistan arkadaşlarla hep 
koşuyorduk; faka t hiç yarışmıyorduk. ”

Birlikte yer aldığım bir Doktora Yeterlik Jürisi’nde adaydan, önce kısaca 
kendisini anlatmasını istemesi, Bilsay Ağabey’in başka jürilerde rastlamadığım 
insani ve pedagojik boyutunu da ortaya koymaktadır.

Son olarak, Bilsay Ağabey’in meslek hayatımda hep onur duyduğum bir 
önerisini anmak isterim: 1970’lerin ortalarında ülkemizde sosyal demokrasi 
düşüncesinin gelişmesi yönündeki çalışmalarda Bilsay Ağabey çok etkili bir 
konumdaydı. Bir gün Fakülte’deki odamı onurlandırdı ve uzmanlık alanım 
olan Orta Doğu konularında katkıda bulunmamı önerdi. Bu, meslek hayatının 
başlarında sayılabilecek biri olarak benim için büyük onurdu. Kısa bir süre sonra 
yine çok sevdiğim Ağabeyim ve Hocam Prof. Dr. A.Gündüz Ökçün’ün Dışişleri 
Bakanlığı sırasında, Bakanlık-Üniversite işbirliğinin ülkemizdeki belki de en 
verimli örneğinin sergilendiği bu dönemde, birçok çalışmada yer almaktan dolayı 
onur duydum; mesleki açıdan da çok şey öğrendim.

Bilsay Ağabey’e şükranlarımı en iyi dileklerimle, derin sevgi ve saygılarımla 
sunuyorum.

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
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Ersatz Entel Medya Adayları için 
Yazılı Sınav Sorulan*

Haşan ÜnalNalbantoğlu**

(Yaklaşık cevap süresi: 3 gün)
Aşağıda günümüzde hemen her meslek gündemine taşınacak denli revaçta 

olan “etik değerler ” - o da ne demekse -  açısından tartışmanız istenilen dört 
soru var. Her soruya kısmen açıklamalar getirilmiştir. Adayların dilbilgisi 
düşünülerek, incelik isteyen Osmanlı sözcükler bugünün kaba kullanılışında 
bırakılmıştır. Burada genelde iyi ozanlığa rağmen bir sivil şiirde yöneltilen “en 
geniş zamanlı ” sorular yok. (Bu Angara 'lı kıyağını da unutmayın.)

Birinci soru: Birinci Dünya Savaşında Sarıkamış cephesinde tek bir kurşun 
atamadan donarak ölen nice Anadolu çocuğunun sayısını abartılı bulup da gerçek 
sayısını ilk kez kamuya ‘buradan’ ilân edecek denli ‘objektif’ bir tarihçi gözünün 
en basit toplumsal ortakduyuda insan canına verilen değer düşünüldüğünde 
kıymeti nedir?

İkinci soru: (basit bir bilgi sorusu). Şimdilerde Türkiye'deki ‘etik değerler’ 
üzerine yavansöylemleri değerlendirmede medya’da önemli bir role getirilmiş 
cahil cesaretli kurnaz birinin nasıl bir örnek oluşturduğunu anahatlarıyla tartışınız.

(Bir kopya ve bu kıyak kaba Ankara’dan: Kötü notlan nedeniyle her yıl komşu 
bir bölüme bazen de ana ve babasıyla gelerek geçme notu için dilenen bu kişinin 
o sıralarda çalıştığı boyalı dergi adına görüşme yapacağı çok tanınmış bir yabancı 
düşünür karşısında bu işi kıvıramayacağının bilinciyle, kurnazca, binlerini 
tanıyan akrabası aracılığıyla bu işe koşturduğu, o düşünür hakkında cahilce 
ve rezil bir kısa yazıyı çalıştığı dergide çıkardığı, anlaşma gereği karşılığında 
görüşmenin tümünün ciddi bir dergide basılacağını bile bile bant çözümünü 
getirmediği, İsrarlara rağmen gözün içine baka baka “verdim ya” diyecek kadar 
yüzsüz de olduğu iyi bilinmektedir)

Üçüncü soru: Onbinlerce Anadolu çocuğunu ölüme gönderirken, hiçbir askeri 
ehliyeti olmayan kardeşini fahri müşir yaptıran, el koyduğu korular yanında bir

* Kasım 2010'da yaptığımız Armağan çağrısını, hasta yatağında büyük bir heyccan ile ilk 
karşılayan Ünal l loca'ydı. Yazısını o döneminde dahi titizliği nedeniyle tam üç kere gönderdi. 
İler defasında “Aman Serdar, bunu dikkat alın" diye de uyarmıştı. Ünal Hocayı, 19 Ocak 2011 
sabahı uğurladık.
(Bilmeyenler için onun dilinde “Ersatz” “aslının kötü kopyası” anlamına geliyor.)

** Prof. Dr. ODTÜ Sosyoloji Bölümü.
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de saraydan kız alarak damad-ı şehriyâri statüsüne kendini yükselten bir ‘vatan 
kahramam’nın kaçtığı Rusya’da kendisini davranışlarıyla nasıl alçalttığına şahit 
olan ve sonradan döndüğü İstanbul’daki yazı faaliyetleri nedeniyle derdest 
edilerek Ankara’daki İstiklâl Mahkemesine gönderilen, askere alındığında 
gerçekten savaşmış vatan kahramanı birinin şehre yaklaşırken hissedip de 
sonradan yazıya döktüğü şu sözcükleri hatırlayalım:

“O zamanki haliyle Ankara, bana hatta giizel bile göründü. Bit manzarada 
insanı İstanbul tabiatının yumuşak gevşekliğinden kurtaran, insanda iradeyi, 
karar kuvvetini, sert çalışma duygularım kamçılayıcı bir etki vardır..”

Bu sözcüklerin yanısıra, ‘onca vilâyât üretir, bir İstanbul yer’ dedikleri Osmanlı 
asalak kentinde oturup da ahkâm kesen bugünkü ‘şalvarı şaltak ‘ ersatz\nxm, 
hele bazılarının hiç gidip görmediği Ankara’yı (böylece Cumhuriyetimizi de) 
boşgururlarıyla yukarıdan bakarak aşağıladığı nafile söylemleri değişik asırlarda 
İstanbul’a göçleri ve Osmanlı yetkililerinin bıı husustaki boşuna buyruklarını 
belgeleyen Münir Aktepe’nin Tarih dergisi’ndeki yazısında ve Osman Nuri’nin 
Mccelle-i Umıır-ı Belediye’sinin o muhteşem Birinci Cildinde yer alan vesikalar 
ışığında nasıl değerlendirirsiniz? ( cevap için tanınan süre: 3 gün; nedeni: Biraz 
terleyin ve kendiniz bulun sizden tam referansı istenecek bu vesikaları. Osmanlıca 
sözlük kullanmak serbesttir).

Dördüncü ve son soru (retorik bir sorudur): Bu soruda sizden istenen tutarlı 
bir analitik deneme yazmanız. İttihâd ve Terâkki Cemiyeti içinde yüksek mevkii 
tutmuş birinin sonradan neşrettiği ve Cemiyeti’n güçlü adamlarının en azından 
bir kısmının, sanıldığı denli körkütük cahil zorbalar olmadığını telkin ettiren şu 
yazdıklarını nasıl yorumlarsınız?

“Muhterem Doktor Adnan Adıvar Talât'tan bahseden bir yazısında [..] 
[onun] bir sözünü hatırlatıyor. Şöyle ki, Rauf Bey bir gün kendisine işlerin iyi 
gitmediğinden bahsediyor [...] Talât ona şu cevabı verir. ‘Bizim bu memlekette 
kurduğumuz düzen olsa olsa avdın bir istibdattır.” [altını ben çizdim]

(Zorunlu açıklama: Tal’ât Paşa’nın kastettiği, büyük olasılıkla, aceleci bir 
kafanın düşünmeden hemen üstüne atlayacağı ‘aydınlar despotizmi’ değil, 
Avrupa’da en azından bir dönem egemen ‘aydın despotizm’dir {le despotisme 
éclairé).

Sınavda ve gelecek yaşamınızda bolca boşbaşarılar.
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Şaşmaz Bir Kılavuz: Bilsay Kuruç

M üm taz Soysal*

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans öğrencisi olmamıştı. Sonradan, doktora 
düzeyinde katıldı aramıza.

Dolayısıyla, kitap yerine “not” belleyen, yani Sütunlu Salon yanındaki 
Kütüphane’nin cilt yığınları hazır dururken hocaların ders teksirlerini “ot” geviş 
getirircesine saatlerce okuyarak “inek” rütbesine yükselen kahramanlarımızdan 
olmadı. İstanbul İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra gelmişti. O dönemde artık 
“teksir devri”nden “kitap devrimi”ne geçilmişti Mülkiye’de. Böylece eski devrin 
kitaplarını okuduktan sonra yeni devrimin kitaplarını yazmaya başladı.

Geliş, o geliş, o zamandan beri hep Siyasal]ıdır.
Hem de nasıl? Belki, eski Mülkiyeliden daha Mülkiyeli, daha inançlı, daha 

tutarlı olarak. Herhalde şundandır bu farklılık: Biz eskiler, kırk kişiden çok, 
cpeyce çokuz ama, yine de birbirimizi biliriz. Bilsay ise, değişik bir arkadaşlık 
tarzı, farklı bir hava, klişelerin dışına çıkan düşünceler, daha önce tatmadığımız 
ilginç bakış açıları getirdi aramıza. Kısacası, kendimizi beğenmişliğin üstüne 
eklenen zarif bir alçakgönüllülük, kimseyi ezmeden en asık suratlılarımızı 
bile sevimlileştiren bir katkı. Son zamanlarda zayıflayan, gidişlerle ayrılışlarla 
küçülen akademik kadro da onunla yeniden zenginleşmiş sayılmalıdır.

* * *

Yazmaktan söz açılmışken hemen belirtilmeli ki, Profesör Kuruç’un üslubu 
profesyonel yazarları kıskandıracak kadar akıcı ve vurucudur: Kısa, berrak ve 
rahat anlaşılır tümceler, en önemlisi de, çok seri ve hızlı.

Neredeyse, bir mitralyöz atışı gibi.
Hedefi hemen vurup sonraki hedefe gcçivcrcn. Yazılarının devrimciliği, içerik 

yanında üslubunun bu niteliğinden de bellidir: Eskiyi yıkıp yeniyi, daha doğru, 
daha çağdaş ve akılcı olanı bir an önce ortaya koyma telaşı.

Zaten onun anlayışında her şeyin, her değişmenin, daha doğrusu her 
yenileşmenin ve gürbüzleşmenin başında sanayi ve “sınaileşme” gelir. Gözü hep 
bir Sanayi Devrimi’ııe dönüktür Türkiye için. Keşke çocukluğu Zonguldak’ta 
geçmiş olsa ve sınaileşmeııin -ülkelere özgü bütün ölçüler saklı tutulmak 
koşuluyla- Osmanlı döneminden henüz çıkmış, donanımı henüz Merkez Atölyesi 
düzeyini geçmemiş bir kasabaya nasıl bir kentsel ve evrensel toplum anlayışı 
kazandırmaya başladığını yaşamış olsaydı.

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Eski Dekanı ve Emekli Öğretim Üyesi.
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Ama bu olmadan da, teknolojik gelişmenin neler getirebileceğini herkesten 
daha önce sezmişti. TÜBİTAK gibi bir kurumun yaratılması ve devreye girmesi 
için çırpınanlardan biri oluşu boşuna değildir.

Bir bakıma, akademik yaşamının ve ülke yönetimindeki bürokratik katkılarının 
özünde de bu sezginin yadsınamaz etkisi vardı kesinlikle.

Siyasal Bilgiler’de asistan olarak başladığı üniversite mesleğinin ilk 
aşamalarında da Fakülte’nin temel taşlarından biri olan Profesör Sadıın Aren’in 
ağır bastığı her zaman belli olur.

1960’larda Oslo Üniversitesi’nin ekonomik ve sosyal planlama ile büyüme 
arasındaki bağlantılara ilişkin çalışmalarına katılması da hep aynı sezginin 
devamı.

Genç yaşta ülkesinin planlama çabasıyla yakından ilgilenip kısa bir sosyal 
demokrasi iktidarında Devlet Planlama Teşkilâtı müsteşarlığı gibi bir görevi 
üstlenmiş olması da bundan.

Merkez Bankası’ndaki Banka Meclisi üyeliği bile, ekonomi bürokrasisindeki 
bu “sezgili katkı”nın malî alana sıçraması sayılmaz mı?

* * *

Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi: Büyük Devletler ve 
Türkiye adlı son yapıtıyla cumhuriyet tarihine en değerli incelemelerden birini 
getirmiş olmakla kalmıyor, aynı zamanda bugünleri ve yakın geleceğin dünyasını 
daha iyi anlamak bakımından belki dünya çapında iyi değerlendirilmesi gereken 
bir tezi yeniden gündeme sokmuş oluyor galiba.

Türkiye, daha iyi yönetilmiş ve yeryüzündeki konumunu manen daha 
sağlam boyutlara dayandırabilmiş olsaydı, herhalde böyle bir yapıttan kalkarak 
geliştirilecek bir ekonomik programla kim bilir hangi ileri aşamalara varmış 
olurdu?

Olmadı.
Hâlâ, anlamsız hevesler peşinde, Batı âlemiyle Yakın Doğu dünyası arasında 

gidip gelmekte.
Oysa, önümüzde mutlaka yeniden değerlendirilmesi gereken bir örnek ya da 

ders var: Büyük devletlerin kurtlar sofrasında yutulmak üzere olan yenik, batık 
ve yıkık bir halkın, başkaldırıp direnerek yenen, kurtulan ve yeniden devlet kuran 
bir ulusa dönüşmesi. Kısaca, Mustafa Kemal mucizesinin verdiği ders.

Unutmamak gerekir ki, hiçbir çaresizlik, karamsarlık ve umutsuzluk 1918 
Türkiye’sinin karanlığı kadar koyu olamaz. O karanlığı göz kamaştırıcı bir 
aydınlığa çevirmek başarılabilmişse, şimdi bugünkü Türkiye’nin eleştirilecek 
yanlarını abartarak teslimiyetçi, şaşkın ve hareketsiz bekleşmenin anlamı olabilir 
mi? Profesör Kuruç, son yapıtıyla 1919’un o “imkân ve şerait”ten kalkıp 1930’lara 
gelmenin aşamalarını iyi incelemiş bir kişi olarak, bugünlerin karamsarlığından 
sıyrılıp parlak ufuklara yönelme çareleri üzerinde de düşünmemiş olamaz. Böyle
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olduğu içindir ki, olabildiğince kısa bir sürede dirilişin yollarını da önümüze 
sermesi beklenmelidir.

Zaten, bunun ilk belirtileri de var.
Bilsay, planlı kalkınmanın karma ekonomili düzeninde kamu kesiminin 

vazgeçilmezliğine inandığı için, KİGEM adıyla bilinen Kamu İşletmeciliğini 
Geliştirme Merkezi Vakfının yönetim kurulundaki etkin üyelerinden biri 
olmuştur. O Vakfa katkı olarak Cumhuriyet gazetesinden Işık Kansu’ya verdiği 
2009 demeçleriyle oluşturulan “Kriz” kitapçığında şöyle söylüyor:

“Mutlaka kamu yatırımcılığına gereksinim var. Biiyiime hızı başka türlü 
güvence altına alınamaz. Böyle bir atılım, iki kolona dayanmalıdır. Bunlardan 
ilki, halkın çalışma hakkını kavrayabileceği, insanların emeklerinin değerini 
görebilecekleri, ceplerine paranın gireceği ve bunu da harcayacakları bir sosyal 
programdır. Diğeri ise çok kapsamlı, parasız ya  da düşük bedelli bilimsel ve teknik 
öğretimden başlayan, yeni kuşakları bilimsel ve teknik bilgiye kavuşturacak olan 
ve süratle yeni sanayilere çevrilebilecek olan bir teknoloji programıdır. ”

Şaşırtıcı olan, böylesine uygar, yumuşak ve sakin yaklaşımın gerisinde kesin, 
ısrarlı ve gerileme kabul etmez bir cumhuriyetçi inancın yatmasıdır. Kuruç’un 
cumhuriyetçiliği belirli bir döneme ya da kişiye bağlı bir cumhuriyetçilik değil. 
Evet, 1930'ların atılımlarına ve Mustafa Kemal’in öngörüsüne hayrandır ama, 
bu hayranlık onun için geçmişe saplanıp kalmış bir bağlılığın değil, gelecekten 
beklenen başarıları değerlendirmekte kullanılacak bir ölçütün güç kaynağıdır.

Bilsay, bugünün, yarının ve öbür günlerin kararlarını, işlemlerini, sonuçlarını 
artık böylesine güçlenmiş bir ölçüte göre ölçecektir. Onun gözünde, bundan 
böyle, ekonomik politikaların başarısı en az 1930’larınki kadar sonuç verici ve 
yöneticilerin başarısı da en az Mustafa Kemal’inki kadar parlak olmalıdır.

Türkiye’nin tarihçileri ve iktisatçıları kendi değerlendirmeleri için böylesine 
şaşmaz bir kılavuz bulmuş olmaktan memnun olmalıdırlar.
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19601ar, Mülkiye ve Bilsay Kuruç

Taner Timur*

Her dostluk biraz da başladığı tarihin ve ortamın izlerini taşır. Ben Bilsay’la
1961 yılında Mülkiye’de tanıştım. İkimiz de doktora öğrencisiydik. O İstanbul’dan 
askerlik görevi için geldiği Ankara’da SBF doktora programına kaydolmuş, iktisat 
kurlarını izliyordu; ben ise aynı Fakülte’de siyaset bilimi kurlarını tamamlamış, 
ihtilal ortamı içinde tezimi yazmaya çalışıyordum.

Bilsay, çıkışı itibariyle Mülkiye’li değildi ama Öymen ailesinden geliyordu; 
yani Mülkiye ile akrabalık bağları vardı. Fakat eminim ki, sadece bu bağlar 
dolayısıyla değil, esprisi ve kültürel değerleri itibariyle de kendisini, Mülkiye’de, 
Kara Kuvvetleri Tercüme Biirosu’nda olduğundan çok daha rahat hissediyordu.

1960’lar, aslında kötü başlamış ve daha da kötü bitmiş olsa bile, güzel, umut 
verici yıllardı. İlk beş ayın kâbuslu günlerinden sonra, 27 Mayıs hareketiyle, DP- 
CHP kavgasının dar fikir çerçevesi kırılıyor, Soğuk Savaş’ın tabuları sarsılıyor 
ve giderek her şey tartışılır hale geliyordu. Artık sorunlar, sadece, Menderes 
dönemindeki keyfi uygulamaların öne çıkardığı hukuki ve anayasal sorunlar 
olarak ele alınmıyordu; toplumsal ve iktisadi boyutlarıyla da masaya yatırılıyordu. 
İki yıl önce “ben sosyalistim” diyebilen birinin hayatı kararırken, sosyalist demek 
ve partiler kuruluyor, TKP üyelerine bile sayfalarını açan Yön dergisi yayın 
hayatına başlıyordu. Ülkenin Cezayir Savaşı’ndaki utanç verici Fransa yandaşlığı 
dış politika tartışmalarını da tetiklemiş, unutulmuş olan Kurtuluş Savaşı yeniden 
anımsanmıştı. Sadece farklı bir kalkınma yolu olarak değil, anti-emperyalist bir 
dış politika arayışı olarak da “üçüncü dünyacılık” o yıllarda başladı. Böylece 
bir yandan geçmiş tecrübelerden ders alan yeni bir anayasa hazırlanırken, öte 
yandan da toplumsal ve sınıfsal analizler yapılıyor, Marksizm keşfediliyor ve 
planlama fikri ön plana çıkıyordu. Menderes’in "plan mı, pilav m ı?” diye alay 
ettiği yıllar geride kalmıştı. Binlerce, on binlerce Kemalist bu ortamda sosyalizme 
ve Marksizm’e kaydılar. Fakat bu kayış, günümüzdeki bir kısım liberal tayfanın 
yaptığı gibi "döneklik” ve “inkarcılık” şeklinde olmadı. Kurtuluş Savaşı’nın ve 
Cumhuriyet’in temel ilkesine bağlılık ve onları tamamlamak ve aşmak özlemi 
içinde yapıldı.

* * *

Bilsay’la bu ortamda, bu değerlerin paylaşıldığı, her şeyin yoğun bir şekilde 
tartışıldığı bir kurumda tanıştım. İlk kez nasıl ve nerede karşılaştığımızı 
hatırlamıyorum. Fakat -tıpkı aynı tarihlerde tanıştığım sevgili Korkut’la
* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
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(Boratav) olduğu gibi- kanımızın hemen kaynaması için her türlü neden vardı. 
Seçtiğimiz alanlar farklıydı, fakat ikimiz de “yükselen” iki disiplinde (birimiz 
Anayasa, diğerimiz İktisatta) uzmanlaşmaya çalışıyorduk. Aslına bakılırsa 
ben de o günkü kafamla içten içe iktisadı yeğliyordum. 1924 Anayasası’nın 
birden bire çöpe atılması ile hukuki metinlere güvenim sarsılmış, ilgim yapısal 
sorunlara yönelmişti. 1924 Anayasası ile ilgili okumalarımın çoğunun boşa gittiği 
kanısındaydım. Bu bakımdan Bilsay’ın seçimi bana daha yerinde görünüyordu. 
Onun Fakülte’mize asistan olması kuşkusuz biz genç asistanlar için de, kurum 
için de bir kazanç olacaktı. Buna kendi çapımda katkıda bulunmak için Sadun 
Ağbi ile de bir konuşma yaptım. Daha sonraları Sadun Ağbi’nin bana birkaç kez, 
Bilsay vesilesiyle, kendisine çok yerinde bir öneride bulunduğumu söylediğini 
anımsıyorum.

* * *

Bilsay’ın iktisatçılığı hakkında konuşmayı, bu işi benden çok daha iyi 
bilen iktisatçı dostlarımıza bırakıyorum. Sadece o yıllarda iktisatçılığa yön 
veren atmosferle ilgili bir anımı nakletmek isterim. 1960’larda Türkiye’de de 
iktisatçılığa matematik giriyor, ekonometri modası başlıyordu. Bilsay matematik 
heveslisi değildi; fakat uzaktan uzağa bunu yapanlara saygı duyuyor, matematik 
kullanan iktisatçıları gıpta ile izliyordu. Bana da İstanbul İktisat’tan en çok 
övdüğü genç iktisatçı -bugün bizler gibi emekli bir profesör olan- Nuri Karacan 
olmuştu. Yakınlarda onunla da tanıştım; iktisat ve matematik dışında daha birçok 
konuda değerli bir aydın olan Karacan ile ortak dostumuz Bilsay’ı andık. Yine de 
derim ki, Bilsay, kendisini matematiğe kaptırmamış olmakla, bana göre, hiç de 
fena yapmamıştı!

* * *

Aslında Mülkiye’de Bilsay’la çoğu kez ne iktisat konuşurduk, ne de Anayasa. 
Elbette ki güncel siyasetle ilgili sohbetlerimize bu konular da girerdi. Fakat 
konuşmalarımızın ağırlık noktasını kültürel konular teşkil ederdi. Kültür ve 
sanat alanında, Bilsay, yaşıtlarımızda ender rastlanabilecek bir bilgi birikimine 
sahipti. Klasik müzik, sinema, özellikle de resim başlıca tutkuları arasındaydı. 
Bu konularda ondan çok şey öğrendiğimi söylemeliyim. Ayrıca onun aracılığıyla 
-Altan-Bilge Gürman çifti ile Sarkis gibi- bazı genç ressamlarla da tanıştım.
1962 sonlarında Paris’e gidince onları da orada ve sosyalist gerçekçilikle sanatı 
bağdaştırma kaygıları içinde buldum. Bunlardan Altan’ı, ne yazık ki çok genç 
yaşında kaybettik. Eşi Bilge ile ise, uzun yıllar sonra, İstanbul’da karşılaştım. 
Buna da İstanbul İktisat Fakültesi’nin Bilsay onuruna verdiği bir yemek vesile 
olmuştu. Eski günleri ve Altan’ı andık. Bu arada Sarkis de Fransa’da şöhreti 
yakalamış, müzelere girmişti. 1980’lerde bir sergisine gittiğimde beni tanıyamadı, 
ancak Bilsay’ın adını andığım zaman gözleri parladı.

* * *
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Bilsay, Ecevit’in en güvendiği isimler arasına girmesine rağmen doğrudan 
siyasete pek de heves etmedi. Buna karşılık, herhalde sırf teorik çalışmalar 
alanında kalmayı da yetersiz bulmuş olacak ki, bir ara aktif görev aldı, DPT 
müsteşarlığı yaptı. Bu konuda pek konuşmadık, ama sanırım ki, yakın tarihimizin 
iktisat politikaları ile ilgili kuramsal ve belgesel çalışmalar yapmış bir bilim 
adamı olarak bu dönemi kariyerinde bir kopukluk olarak yaşamamıştır. Ne yazık 
ki bu tecrübesi -çok partili hayatımızın büyük kısmında olduğu gibi- planlamaya 
inanmayan bir iktidarla son buldu. Zaten çok geçmeden 12 Eylül darbesi yapıldı 
ve uzun süre mekânlarımız birbirinden ayrıldı.

1992 yılı sonlarında Mülkiye’ye tekrar döndüğüm zaman Bilsay’ı bir yandan 
Fakülte’deki derslerini yürütürken öte yandan da Merkez Bankası Banka Meclisi 
üyeliğini üstlenmiş olarak buldum. İdare henüz bana bir oda bulamamışken, onun 
odasında kaldım ve on iki yıllık bir ayrılıktan sonra yeniden uyum tecrübemi 
Bilsay’ın -bir de televizyon ekranı bulunan- odasında geçirdim.

Bilsay Merkez Bankası’nda da pratikle yetinmedi ve -herhalde Banka 
geleneğinde bir ilk olarak- her ay bir veya iki kez çeşitli konularda bilimsel 
tartışmaların yapıldığı yemekli gece toplantıları düzenledi. Birçoğuna katıldığım 
bu toplantılarda yeni dostlar edindim, yeni şeyler öğrendim. Bu toplantılar emekli 
olduğum 2002 yılına kadar sürdü ve Ankara’dan ayrılırken geride bıraktığım ve 
İstanbul’da özlediğim anılar arasına girdi.

* * *
Bilsay’la aynı yaşta olduğumuzdan Fakülte’den de emekli olarak aynı yıl 

ayrıldık. Fakat bizim meslek okuma ve yazmaya dayandığı için bir yönüyle bu 
ayrılıktan sonra da devam ediyor. Bunları söylerken önümde ortak dostumuz 
Korkut’un Birgün gazetesinde yayımlanmış (1 Kasım 2011) bir yazısı duruyor. 
Başlığı şu: "Bilsay K uruç’tan önemli bir ya p ıt”. Korkut, Bilsay’ın yayınlarını 
anlattıktan sonra sözü Birinci Dünya Savaşı’yla başlayan çeyrek yüzyıllık 
döneme ışık tutan bu esere getiriyor ve şunları yazıyor: "Ben, kendi adıma, 
böyle bir 'yeniden öğrenme’ sürecini tetikleyen bu dev yapıt için Bilsay’a ‘eline 
sağlık’diyorum”. Henüz göremediğim bu kitabı okuduktan sonra, Bilsay’ın bu 
son hediyesi hakkında aynı duyguları paylaşacağımdan kuşku duymuyorum. 
Dostlukların en iyisi ve en süreklisi kuşkusuz fikir dostluğudur. Bilsay’dan daha 
birçok eser bekliyoruz.
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Giriş 

İki Ekran

KURUÇ - Herkesin özel hayatını anlatmasının okuyucu için fazla bir anlamı 
yok. “O adam nereden geçmiş, ne olmıış bana ne ” falan der okuyan; çünkü, o 
adamı ilgilendirir. Dolayısıyla nasıl bir süreçtir, nasıl bir süreç olarak düşünmek 
lazım ki, başkaları için de okuduğu zaman bir parça değer ifade etsin? Böyle 
baktığımız zaman şöyle görünüyor: Esas olarak iki zamanda hareket ediyoruz. 
Bir tanesi geçmiş zaman, yani kaybolmuş bir zamana ait. Oradaki film siyah- 
beyaz...

Ve bugünkü zaman, aklımızda reel zaman var. Bugünkü zaman daha renkli, 
technicolor bir zaman...

İki zamana ait olunca konuşurken aklımda iki ekran var, bu iki ekranın 
uyumunu iyi ayarlamak lazım, çünkü geçmiş zamana ait olmak, kaybolmuş 
zamana ait olmak güzel bir şey daima. Geçmiş zaman, güzeldir, hatırlanan bir 
şeydir, özlenen bir şeydir...

Ama, reel zaman, bugünkü zaman hep sorunlarıyla ön planda, düşündürücü, 
sorunların çözümünün ortaya çıkmadığı bir zamandır. Bu iki zamanı 
bağdaştırırken bu iki zamana da, onun içinde yaşayanlara da haksızlık etmemek 
lazım, kayırmamak lazım, böyle bir sorun var iki ekranı birden anlatırken...

Benim durumumda olanlar için bir kolaylık ve zorluk şurada, biz üniversiteci 
olduğumuz için güya bilimin desteğiyle bu iki zaman arasında objektif olmayı 
becerebilen insanlar sayılırız ise de, (gülerek) bu aslında pek öyle değildir 
(Kahkahalar). Bu iki ayrı zamanı, bu iki ekranı bilimle doğru tartma şansına 
sahibiz diye düşünmemiz lazım. Böyle düşününce de şöyle hileli bir yola 
başvuralım. Yaşamak nasıl bir süreç olarak algılanmalı ve sunulmalı?

Bir öğrenme süreci olarak... Bunun en önemli tarafı bir sürekli bilgi edinme 
süreci olması. Bilgi edinme de -öğrenmek yani- sonuna kadar devam etmesi 
gereken bir süreç. İnsan bir yerde arabanın motorunu kapatıp, “efendim, şu ana 
kadar müthiş şeyler öğrendim; ben, artık herşeyin formülüne sahibim ” falan 
derse, o andan itibaren zaten ölü sayılır. Onun için sonuna kadar bir öğrenme 
sürecinin içindeyiz diye düşünmemiz lazım.
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I. BÖLÜM: 

-BEYAZSİYAH
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Çocuk

KURUÇ - Öğrenme deyince, bu bilgi süreci, bilerek öğrenmek ve bilmeyerek 
öğrenmek; farkında olarak öğrenmek ve farketmeden öğrenmek şeklinde içiçe bir 
süreç. Küçükten başlıyor. Aklında ilk kalan ne ise, demek ki, o anda dehşetli bir 
şekilde öğrenmişsin...

ERTUGRUL - İlk aklınızda kalan ne?
KURUÇ - İlk aklımda kalan... Bademcik ameliyatımı hatırlıyorum. 4 yaşımda, 

demek ki, çok ağrılı bir süreç...
Yahut da şöyle bir şey hatırlıyorum o zaman Şişli ’de oturuyorduk, Şişli’den 

ötesi yoktu. Bir yol Mecidiyeköy’e gider, biraz ilerisinde tramvay deposu vardı. 
Onun ötesi tamamen boş... Biraz daha ilerisinde öyle sirk falan denilemez, bir 
dönme dolap vardı, o çocuk gözüyle şahane bir şeydir, onu hatırlıyorum mesela...

Bu beş yaşından önce 39’da biz Nişantaşı’na geçtik, bu ondan önce...
ERTUGRUL- Sokağın adını hatırlıyor musunuz?
KURUÇ - Sokağı değil de apartmanın adını hatırlıyorum, Yıldız Apartmanı, 

hâlâ duruyor. Şişli Meydanında, köşeye çok yakın. Önünden tramvaylar geçer. 
Şöyle bir şey hatırlıyorum bir de. Babam o zaman galiba Muallim Mektebi 
müdürüydü. Bana (elindeki kağıdı göstererek) şöyle (dikdörtgen) bir kulu 
yaptırmıştı. Müthiş bir oyuncak. Biletçi kutusu. Çünkü, o zaman tramvaylarda 
vatman ve biletçi var. Tramvay, küçük çocuklar için harika bir araçtı. Bugünün 
yarış otomobiliyle eş değerdedir. Tabii, vatmanın reostasını falan yaptırması 
mümkün olmadığı için, biletçi kutusu yaptırmış, ama müthiş bir hediyeydi 
Demek ki, bunlar dört yaşından önce hatırlanan şeyler...

Veya şöyle bir şey...
Hürriyet Abidesi vardır, o 
yol da boştu tamamen. Sağ 
tarafında mezarlık vardı, Bulgar 
mezarlığı galiba. Sol tarafında 
da bir veya iki tane gazino vardı, 
kır kahvesi yani, fakat müthiş 
bir şeydi. Hürriyet Abidesi’ne 
kadar falan yürürdük. Çok 
güzel, yeşillik. Gazeteden 
kesilmiş bir tavşan resmim 
vardı, orada onu çıkardığımı 
ve o rüzgârda kaybettiğimi çok 
iyi hatırlıyorum. Dolayısıyla 
acı olan ya da çok makbul olan 
şeyler hatırlanıyor.
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Keza bir kanarya vardı, kafesi açmışlar, kanarya uçup gitmiş kafesten, ona 
ilişkin şeyler... Veya evin içinde üç tekerlekli bisiklet. Demek ki, çok keyif veren 
şeyler ve çok acı veren şeyler iyi hatırlanıyor...

Bir de şöyle bir şey, bir matem havası hatırlıyorum. Bizim evden Şişli 
tramvayları görünürdü. Şişli’de meydandan dönerlerdi. O Atatürk’ün ölümü 
olmalı herhalde. Çünkü herkes ağlıyor, ortada ağır bir hava diye hatırlıyorum. 
Üçbuçuk yaşındayım. Bir de onu hatırlıyorum. Buna benzer şeyleri....

Dolayısıyla, aileden öğreniyorsun, ondan sonra arkadaşlar oluyor, 
arkadaşlardan öğreniyorsun, sonra çevreden ve toplumdan öğreniyorsun. Ama 
işin anlamlı tarafı, nc öğrendin, öğrendiklerin işe yarar şeyler mi, toplumdaki 
gelişmenin özüne ilişkin birşeyler öğrendin, fark etlin mi vs. İşin sırrı bu galiba...

E R T U Ğ R U L - Sizin her zaman çok iyi değerlendirmeler, tahliller yaptığınız 
kabul edilmiştir, bu da oraya geliyor. Hem bir şey öğrendiniz, bir sonuca ulaştınız 
ama bununla yetinmediniz, ondan bir senteze ulaşıp onu da herkese yayma mı 
diyelim; yoks,a bir senteze ulaşmadan bir fikri açıklamama mı?

KURUÇ - Evet, tabii, tabii, önce bir deneme yapmak doğru olur: Algılıyorlar 
mı? Ben de doğru algılamış mıyım, doğru bir çözüm mü? Onu birkaç yerde 
tekrarlayınca oradan bir şey çıkar, şekillenir, berraklaşır yani... (Gülüşmeler)* 

ERTUĞRUL - Bu “berrak” lafını yeniden Tiirkçeye kazandırdığınız ayrıca 
teşekkür ederiz.

Çocukluktan başlayan öğrenme

Öğrenme, çok bilinmeyenli bir denklem gibi. Bilimsel açıklamalar arayarak 
bu çok yönlü ve hiç bitmeyen süreci konuşmak, benim bilgilerimin ötesinde. 
Ancak, insan yaşı ilerledikçe bu süreci merak ediyor ve kendine göre basit de 
olsa bazı düşüncelere sahip oluyor.

Herkesin çizgileri ve fotoğrafları farklı olan birer yaşam öyküsü var. Öğrenme 
süreçleri de farklı oluyor. İnsan bunu aile, akrabalar, yakın çevre, arkadaşlar ve 
dostlar, toplumsal sınıf, iilke ve hatta dünyadaki referans noktaları gibi gitgide 
genişleyen bir tablo içinde hissediyor. Bunların etkileri ve bunlarla etkileşim eş 
ağırlıklı değil. Ancak, öğrenme sürecinde, biri öteki yerine geçebiliyor.

Apaçık olan şu: Öğrenme çocukluktan başlıyor ve birçok özellik o yıllarda
* “ Berrak”, çok uzun yıllardan beri duymaya duymaya unuttuğum güzel sözcüklerden biriydi. 

Ben, bile onu terk etmiştim. Hatta ilk kullanışını duyduğumda, kulağıma inanmayıp “aaa, bu 
sözcüğü kullanan var mı hâlâ” demiştim içimden. Sonra bunu Bilsay Hoca’ya söyledim, "ben 
hiç bırakmadım, çok sevdiğim bir sözcüktür” dedi. Özellikle 2009’un ilk aylarında başlayan 
“Mustafa Kemal Dönemi’nde Ekonomi-Büyük Devletler ve Türkiye” yolculuğu sırasında, 
Bilsay Hoca sayesinde bu sözcüğe yeniden kavuştum. Hatta, kitapta biraz daha açılması 
gerektiğini düşündüğüm yerler için “Hocam! Biraz daha berraklaştıralım mı © ” diye esprili 
notlar koyar hale bile geldim. Gülme nedenimiz bu.
“Berrak" sözcüğünü Bilsay Kuruç için yazdığı yazıda Mümtaz Soysal da kullandı.

6 2 Bilsay Kııruç’a Armağan



şekilleniyor. Herşey değilse de birçok temel şey. İnsanın altyapısı diyebiliriz 
belki...

Annemle babamın benim özelliklerim nelerse, onların şekillenmesinde olumlu 
rolleriyle belirleyici olduklarını yıllar ilerledikçe hissettim. Yıllar ilerledikçe, 
yani, yaşamın öngörülen ve öngörülemeyen olayları ile karşılaştıkça. Buna 
yaşamın irili ufaklı sınavları da denebilir. Karşı karşıya kalınan her durum, her 
soru, her karar sorunu, insandan birer davranış ister. Bunlar insanın özelliklerini 
sergilediği sınavlar ya da fırsatlardır. Öğrenme süecinin de adımlarıdır.

Babam, kimyagerdi ve eğitimciydi. Kazan’da (Hazar Denizi’nin kuzeyinde!) 
doğmuş ve küçük yaşta iken-1905 yılları olmalı-ailece buralara göçmüşler. Kaçar 
gibi göçmüşler. Dört kardeşten sadece babam öğrenimini ciddi olarak sürdürmüş: 
Şam İdadisini sonra İstanbul Darülfünunu’nu bitirmiş. Birinci Dünya Savaşı’nda 
tam askere gönderilecekken mütareke olmuş. Sonraki yıllarda, önce uzun süre 
Trabzon’da kimya öğretmenliği ve sonra Samsun, Kayseri, Gaziantep liselerinde, 
İstanbul Muallim Mektebi’nde müdürlük yapmış. 1940’lı yılların başında, o 
zamanın kalburüstü sayılan İstanbul Erkek Lisesi’nde kimya öğretmenliğine 
başladı ve 1960’ların başında emekli oluncaya kadar eğitimciliği orada sürdürdü. 
1981 Martında onu kaybettik.

Ciddi ve dingindi. Az konuşurdu. Çok konuşmayı gereksiz bulduğu izlenimi 
verirdi. Yaşama bakışında ve tek tek olaylarla karşılaştığında hangi görüşe sahip 
olduğunu belli ederdi. Muhakemesini yapmış, teşhisini koymuş olurdu. Farkında 
olmadan hissederdim ki, hep doğru düşünür, ama kimseye bunu baskıyla kabul 
ettirmek istemez; fakat, etkilemiş olurdu. Sade idi ve sadeliği içinde bir mertebeye 
sahipti. Kendisinin veya söylediklerinin önemli olduğu yolunda herhangi bir söz 
sarfettiğini, hatta jest yapmış olduğunu bilmiyorum.

Babamın ve annemin, küçüklüğümden başlayarak bana muameleleri “yaşıtları 
imişim g ib i” oldu. Sevgide ve şefkatte eksiklik de yoktu, aşırılık da... Bunu ölçüp 
biçip bir tür “çocuk eğitimi kuralı” gibi değil, aile yaşamının doğal olarak öyle 
olması gerektiği için yapıkların hep algıladım.

Bu, galiba onların olgunluğunu küçük yaşlardan itibaren kavramamı sağladı.
Annem değişik ve kendi yaşamını sade, fakat ölçülü sürdürmek isteyen 

bir kişiydi. Sekmeyen bir zekâsı ve üstün muhakeme gücü vardı. Bu zekâ ve 
muhakeme, onu 104 yaşında yitirdiğimiz 2010 yılına kadar kesintisizdi. Midilli’de, 
ağır ceza reisinin kızı olarak doğmuştu. Trabzon’da babamın öğrencisi -ve daima 
sınıfının birincisi- olmuş. Öğretmen olma şansını babam elinden alınış. Muallim 
Mektebi’ne başlamak üzere İstanbul’a geldiğinde vapurda izdivaç teklifiyle 
karşılaşmış ve evlenmişler. Eğer Cumhuriyetin eğitim ordusuna katılabilıniş 
olsaydı, öye sanıyorum, önemli bir isim olurdu.

İkisinin uyumu tamdı diyebilirim. Aile yaşamından topluma, insanlara, 
siyasete bakışlarına kadar değer ölçülerinde farklılık yoktu. Hep dengeliydiler.
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Espriliydiler ve yaşama hep 
bir güven duygusu ile bakarlardı. 
Kendilerine güvenirlerdi. Bunu bana 
da farkında olmaksızın öğretmiş 
olabilirler...

Galiba, Mustafa Kemal’in “Ey 
Türk Gençliği!” diye hitabında 
arzuladığı ölçüde uygardılar. 
Babamın ara sıra dile getirmeyi 
gerekli gördüğü “temeddün etm e”, 
yani, uygarlaşma yaşamlarının 
doğal çizgisiydi.

Beni etkileyen, onların 
yaşamlarının parçası sayılan unsurlar, 
küçük yaştan başlayarak böyle şeyler 
oldu.

Yaşamımızda yasaklar, cezalar, 
ödüller gibi zorlayıcı önlemler yoktu. 
Ama, kurallar olduğunu hissederdim. 
İstemedikleri tek şeyin gece sokağa 
çıkmam olduğunu biliyordum ve 

bunu zorlamazdım. Bu, aşağı yukarı 17-18 yaşına kadar sürdü.
Nedenini sonraları kendim çıkardım: 1940’ta doğan kardeşim bir yaşma 

geldiği sırada (Ankara’da*) ölmüştü. Tek kalmıştım. Üzerime titrer görünmeksiziıı 
İstanbul’un her çeşit sürprize açık yaşamı karşısında makul bir “koruma rejimi” 
doğal aile yaşamının bir parçası yapılmalıydı!

Anne tarafım eğitimciydi.
Annemin büyüğü olan üç dayını da (Hıfzırrahman, Bedri ve Münir Reşit 

Beyler) eğitimcilikte aktif kişilerdi. Hıfzı Dayımın yaşam öyküsünü Altan 
(Öymen) kitaplarında bir nebze anlatmıştır. Altan’ın kardeşi Örsan’ı -ki çok 
başarılı bir gazeteciydi- çok erken kaybetti Türkiye. Kızkardeşleri Gülden, Çetin 
Hacaloğlu’yla evlendi. Paris’te turizm ataşeliği yaptı.

Hıfzı Dayımı -1979’da- kaybedişimizden sonraki yıllarda, özellikle 
Cumhuriyetin yarattığı ve yaşadığı serüvenleri daha çok inceleyebildiğim 
dönemde, onunla konuşabilme ihtiyacını hayıflanarak duyduğum şeyler çok 
arttı. Sadece, anılarını nakledeceği için değil. Hatta, anıları için hiç değil! 
Değerlendirmeleriyle müstesna bir insan olduğu için...
* Almanya’nın Bulgaristan’ı işgal ettiği ve Türkiye’ye girip girmeyeceğinin belli olmadığı 

dönemde Anne Kuruç ve çocuklar Ankara’ya gitmişler. Bilsay Hoca’nın kardeşi Sezgin, para- 
tifo’dan orada ölmüş. Hatta, ilkokulu bitirdiği dönemde Bilsay Hoca da para-tifo’ya yakalanınca 
anne ve baba "ikinci çocuğu da ayın hastalıktan mı kaybedeceğiz " gibi ufak bir panik yaşamış. |
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Beş kardeşin tek resmi (Soldan sağa: Asaf Övmen, Mimir Raşil Övmen, Süeda 
Kuruç, İmametlin Kuruç, Nezaket Öymeıı, Bedri Öyıııen, Hıfzırrahman 

Raşit Övmen, Nebahat Öymeıı. (15 Ağustos i 965, Termal,)

Münir Dayım, yani. Onur (Öymen)’un babası da çok renkli, çalışkan, üretken 
ve sonsuza kadar kafa vc beden dinçliği içinde yaşayabilecek görünüme sahip bir 
kişiydi. Varlığı sizi daima ısıtan bir insandı.

Bedri Dayımı vc annemin küçüğü -tapuculuk mesleğine yönelmiş- olan Asaf 
dayımı da farklı özellileriyle uzun uzun anlatmayayım.

Bedri dayımın oğlu Yalçın, Ziraat Bankası’nda çalıştı ve İstanbul’da önemli 
şubelerde müdürlük yaptı.

Onun kardeşi Oya, iyi bir maden mühendisi olan Melih Tııran’la' evlendi. 
Asaf Dayımın oğlu Raşit, Sosyal Sigortalarda çeşitli görevlerde bulundu. 
Eşleri, yani öğretmen olan yengelerimi de birlikte düşününce, büyük bir eğitim 

ailesi oluyorlar. Bu, bir çocuğun küçük yaşlardan başlayarak aşağı yukarı aynı 
değer sistemi içinde, belirli bilgi ölçülerine sahip olarak büyümesini sağlayan

* Melih Turan, Batı Trakya'da yaşayan Türklerdcn. Türkiye’ye gelişi iyi bir senaristin, görüntü 
yönetmeninin ve tabii yönetmenin elinde bol ödüllü bir film haline gelebilir. İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında Yunanistan işgal altındayken, Türkiye orada savaş koşullan altındaki eğitim 
göremeyen Türk çocukların okuyabilmesi için Türkiye’ye gönderilmesini ister ve Yunanistan’la 
anlaşır. Yalnızca çocuklardan oluşan bir tren yola koyulur. Savaş içinde lokomotifler bir yana, 
vagon tahsisi bile her iki ülke için başlı başına iştir. Çocukların üç gün içinde Edirne’ye varması 
planlanır, orada onları bir Türk treni alacaktır. İ ren çeşitli zorluklar içinde üç günde Edirne’ye 
varamaz. Değil üç gün bir-iki hafta geçer. Çocuklar Edirne’ye varmak üzeredirler ama kendilerini 
karşılayacak trenin çoktan oradan ayrılmış olması gerekir. Türkiye, o koşullarda, o lokomotifi 
ve o vagonları başka yere tahsis etmez, çocuklar geldiklerinde tren onları beklemektedir. Alır 
ve İslanbul’a götürür.
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ortam oluyor. “Küçük yaşlarım” diye düşündüğüm zaman gözümün önüne gelen 
ekranda hepsi birlikte görünüyorlar. Düşünme, konuşma, gülme, paylaşma 
halleri benim zihnimde o yılların ortak fotoğrafıdır. Bütün bunlar, daha sonraki 
yaşların değişik öğrenme süreçleri için ilk avadanlıklar oluyor. Yola çıkarken 
yanma alıyorsun.

“Sabıkalı sokak”

Tabii, daha net, daha berrak hatırladığım Nişantaşı kısmı, çünkü 1939’da biz 
Nişantaşma geçmişiz..

ERTUĞRUL - Hangi sokak?
KURUÇ- Poyracık sokak Güzelbahçe sokağını kesen sokaklardan biridir. 

Güzelbalıçe’nin en son sokağı Yeniyol’dur, şimdiki adını bilmiyorum, Poyracık 
sokağın da şimdiki adını bilmiyorum'.

Biz geçtiğimiz zaman adı Sait Paşa idi, sonra Poyracık oldu. Sait Paşa, malum, 
ünlü sadrazam, değil mi defalarca sadrazam olmuş adam?“

ERTUĞRUL - Abdiilhamit’i devirenler bile onu sadrazam yaptı.
KURUÇ - Sonra Poyracık oldu. Poyracık sokağın iki tarafında da oturduk. 

Uzun süre İngiliz High School’un arka tarafına bakan tarafında oturduk, sonra da 
Topağacı tarafında...

ERTUĞRUL - Benim de kendimce bir Nişantaşım var tabii, ama çok sonra... 
Kodaman sokak, Nene’min (anneannemin annesi) sokağıdır.

KURUÇ - Gayet iyi bilirim, uzun bir sokaktır, Osmanbey’e bağlanır. 
Kodaman sokağın başında, Valikonağı’na bağlanan yerde, bayramlarda pazar 

olurdu. At falan koşturulur, panayır değil ama, bayram eğlencesi, bir şeyler 
de satarlar. Son derece basit bir bayram pazarı, panayırla karışık. Çocuklar at 
kiralarlardı. O zaman bisikletle gezmek yok, at kiralarlardı. Dayımlar, yani Onur 
(Öymen)’un babası Bomonti’de oturuyorlardı. Bomonti Bira Fabrikasına yakın 
bir yerde. Ahşap, üç katlı bir evin ikinci katında. Herhalde eskiden konakmış, 
şimdi kiralık ev olmuş. Bayramlarda annem börek hazırlardı, oraya giderdik, 
anneannem orada kalıyordu çünkü. Babamla ikimiz gidiyoruz, bir at “pat” diye 
babamın sırtına çıktı, yere düştü babam, ağzı mı kanadı, burnunu mu vurdu, 
öyle bir şey... Kurban Bayramı, babam da bu kurban meselesine kızardı. Çünkü 
koyunları getirir bir akşam önceden bağlarlar bahçelere, hayvanlar bağırır sabaha 
kadar, ertesi gün de keserler. "Yahu bu ne ilkelliktir” filan derdi. Çocuk atla
* Şimdiki adı (2011) Prof. Dr. Müfide Küley Sokağı.
** Mehmet Sait Paşa ya da Küçük Sait Paşa. Kamil Paşa ile birlikte II. Abdülhamit döneminin en 

bilinen sadrazamlarından birisidir. Heyet-i Ayan başkanlığı da yaptı. 2. M eşrutiyet’ten bir gün 
önce yedinci kez sadrazamlığa getirilmişti. “Hürriyct”i o ilan etti ve İttihat ve Terakki (İT)’ııin 
ilk sadrazamı olarak iki hafta kadar göreve devam etti.. 31 Mart’ta, II. Abdülhamit’in tahttan 
indirilmesini destekledi. İtalyanlar’ın Trablusgarp’ı işgalinden sonra, İT döneminde bir kez 
daha sadrazamlığa getirildi.
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babamın sırtına çıkınca, kadınlar aralarında '‘gördün mii İmamettin Bey 7, kurban 
aleyhinde konuşmuş, sonra sırtına at çıkm ış” diye laflar geldiğini hatırlıyorum 
(Gülüşmeler).

Öyle bir sokaktır Kodaman sokak. Yani sabıkası olan bir sokaktır (Gülüşmeler). 
Orada da tanıdıklarımız otururdu.

İlkokul

Benim ilkokul yıllarım, savaş yılları. Ben beş-beş buçuk yaşında filan gittim 
ilkokula.

ERTUĞRUL - Kaçta başladınız?
KURUÇ -40-41 dönemi...
ERTUĞRUL-40  Eylülü...
KURUÇ - 45’te de bitirmişim. Ama, savaş başladığında başlıyorum.
Mesela, ertesi yıl Refik Saydam’ın ölümünü çok iyi hatırlıyorum Gazetede 

“dört aday" diye fotoğraf vardı: “Aralarından hangisi başbakan olacak?" 
Evde konuşuldu, “yahu yazık oldu, değerli bir adamdı ” diye. Gazetedeki dört 
kişiden biri Saraçoğlu, öbürü Recep Peker, diğer ikisini hatırlamıyorum. Eve her 
gün gazele geliyor, okunuyor, konuşuluyor gazete üzerinde... Radyo yok evde 
henüz...

Sonra Saraçoğlu olunca, "ha demek o oklıı” diye memnuniyetle karşılandı 
evde...

ERTUĞRUL - O zaman büyük dayı (Hıfzırrahman Raşit Öymen) milletvekili 
mi?

KURUÇ - Yoo, ertesi yıl olacak. 43’te, Bolu miletvekili olacak. Eşi Nezaket 
Yenge Boluluydu. Dayım, aslında Trabzonlu. Trabzonspor’un kurucularından, 
gençliği tamamen Trabzon’da geçmiş, O nedenle Trabzon’dan olması gerekiyordu 
ama, Trabzon listesini başkaları doldurmuş, Bolu milletvekili oldu.

ERTUĞRUL - Okuduğunuz ilkokul?
KURUÇ - 15. İlkokul. Sonra adı değişti. İki ilkokul vardı, birbirinin aynı 

binalar... Gtizelbahçedeki 15. İlkokul arkasındaki 52. İlkokul’du. Ben 15’e 
gittim. Müdüre hanım böyle rektör gibi bir hanımdı. Mutlaka saygı duyulması 
gereken filan. Öğretmenler de öyleydi. Öğretmen ordusunun kalitesi bakımından 
ilkokuldan itibaren böyle bir bütünlük var kafamda. Yani, ailedeki insanlar 
nasılsa, onlar da öyle...

ERTUĞRUL - Birer sınıf mı var ilkokulda?
KURUÇ - Evet. Öyle hatırlıyorum. Bir şube.
ERTUĞRUL - Sınıf kaç kişi?
KURUÇ - 30 değil galiba, 20-25 falan. Kız erkek karışık oturulur.
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Bir zam anlar Nişantaşı

ERTUĞRUL - O günlerin Nişantaşısı?
KURUÇ - Vali konağı var tabii. Valikonağı caddesinin ortasında hâlâ duran 

bina. En prestijli yapılardan biri o olmasına rağmen, bütün apartmanların az çok 
birbirine benzer olduğunu hatırlıyorum

Nişantaşı’nda bir kere zemin bugünkünden daha alçaktı, asfaltla falan daha 
yükselmiş durumda. Tramvay, o zaman Nişantaşı’na kadardı, Maçka’ya kadar 
değildi. Nişantaşı’ndan dönerdi.

Amerikan Hastanesi o yıllarda yapıldı. 40-41 falan olabilir, onun yapılışını 
hatırlıyorum çünkü.

Güzelbahçe sokağının sonu, Yeniyol’dan ötesi kırdı... Yeniyol’un da iki 
tarafında az ev vardı. Güzelbahçe sokağın tam karşısında sarı, simetrik bir ev 
vardı. Sağ tarafta (karşıdan bakınca) daha sonra Şişli Teıakki’de bizim resim 
öğetmeni olan Harika hanım otururdu. Ailece ressam olan bir hanımdı. Harika 
hanım gösterişli, uzun boyu, leydi gibi bir kadıncağızdı.

Ycniyol’un iki tarafı seyrekti.
Poyracık sokağın bizim taraftaki sonunda da yol biterdi. Araba oradan aşağı 

inemezdi. Bugünkü Valikonağı caddesinin uzantısı olan yere oradan zor inilirdi. 
Orada İpek Film Stüdyosu vardı. Damında film çevrilirdi. Barbaros Hayrettin 
gibi filmleri orada çevirdiler. Ben gördüm. Dublajlar falan da orada yapılırmış. 
Nazım Hikmet orada dublaj yapmış. Ferdi Tayfur, hakiki Ferdi Tayfur, sonradan 
çıkan şarkıcı değil.*

Yoksul değil, yoksun; yoksun, fakat eşit

Önemli bir tarafı, savaşın özelliği olan yıllardı bunlar. Mahrumiyet, yoksunluk 
yılları. Kimse yoksul değil de, yoksun. Mesela su kesilir, bütün aileler su 
doldurmaya çeşmeye giderler. Kodaman sokağın Valikonağı ile birleştiği yerde 
aşağıya doğru çeşme vardı bir tane, oradan su doldurulur.

Et yoktu. Annemin torik köftesi yaptığını hatırlıyorum, pek lezzetliydi. Şimdi, 
çok pahalı bir balık; ama, o zaman boldu. Tüketim denen şey yoktu. Tüketim diye 
bir merak yoklu. Onu almak, bunu almak diye bir şey yoktu.

Ulaşım araçlarından başlayarak aşağı yukarı herkes eşitti, örneğin sadece 
tramvay vardı. Zengin olan da, orta halli olan da, dar gelirli olan da tramvaya 
binerdi. Dolayısıyla herkes bunda eşitti. Ancak, tramvayların ön vagonu kırmızı 
renkli, arka vagonu koyu sarı renkli. Kırmızı olan birinci mevki, 5 kuruş; ikinci

* Ferdi Tayfur: (1904-1958) Daha çok seslendirmeleriyle ünli'ı sinema yönetmeni. "Üç Ahbap
Çavuşlar (Max Brothers)”da Arşak Palabıyıkyan seslendirmesi, Lorel-Hardy seslendirmeleri
çok ünlüdür.
«.■/.kardeşi. Adalet Cimcoz da, Yeşilçam’da kadın başrol oyuncularının sesiydi.
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mevkî, 3 kıırıış. Bazı hatlarda iki tane arka vagon. Bebek-Eminönü gibi hattı 
gibi düz olan yerlerde. Ayrıca tramvaylarda -daha sonra otobüslerde de olacak- 
“şebeke” diye bir şey vardı: üniversite öğrencisi, “şebeke” diye.

Otobüs, 1940’larda basitti ve ikincildi. Tramvaydan daha konforsuz bir şeydi. 
Basit otobüsler vardı. Mesela, Harbiye-Beşiktaş galiba, Akaretler’den giderdi. 
Otobüsleri hatırlıyorum böyle sahanlığı vardır, önü uzun, Skoda falan olabilir. 
Sallanır giderken, zangır zangır. Zaten belediyenin otobüs işletmesi ya yoktu, ya 
pek azdı. Halk otobüsleri vardı onun yerine, halk otobüsleri mazallalı konserve 
kutusu gibiydi ve düzensizdi. Mesela Boğaziçi’ne halk otobüsü işlerdi, fakat 
katiyen ona binilmezdi, vapurla gidilirdi. Vapur seferleri düzenliydi. Tarifeliydi. 
Zamanında iskeleye yanaşır.

ERTUĞRUL - Beşiktaş’tan mı biniyorsunuz vapura, Karaköy’den mi?
KURUÇ - Daha çok Beşiktaş’tan. Vapur, Karaköy’den köprü üzerinden 

kalkar. Köprüye bağlı iskeleler vardı. Bir iskele Adalar ve Yalova’ya gider. Bir 
iskele Boğaz’a gider. Galiba Karaköy’e yakın olan iskele Boğaz’ın, Eminönü’ne 
yakın olan Adalar’mdı.

Vapur seferleri hem çok güzel, hem de çok düzenliydi ve benim üniversiteden 
mezun olduğum 1960’a kadar devam etti. Boğaz’a daima vapurla gidilirdi, 
şehiriçinde de tramvay esastı. Ve sürat bakımından da bu yıllara eşitti. Daha 
ileride, ben lisede okuduğum zamanlar, -İstanbul Erkek Lisesi’nde- Sirkeci’ye 
Nişantaşı’ndan tramvaya binip ortalama yarım saat, bilemedin otuzbeş dakikada 
gittiğimizi biliyorum. Üstelik, o kadar durakta durduğu halde.

İki çeşit durak var, tramvay mecburi durak, tramvay ihtiyari durak. İhtiyari 
durak, inecek ya da binecek yoksa, vatman durmuyor geçiyor. Mecburi durak, 
mutlaka duruyor. Ve dıırup kalkıyor boyuna, ona rağmen otuzbeş dakikada 
gittiğimi hatırlıyorum. Şimdi, Nişantaşı’ndan Sirkeci’ye otuz beş dakikada 
gidilebilir mi, bilmiyorum (Gülüşmeler).

Taksi pek azdı, yok sayılırdı. Özel araba sahibi olmak gibi bir merak da yoktu 
zaten. Bizim mahallede, yani, Giizelbahçe’de tek otomobil vardı. O da Merkez 
Komutanının otomobiliydi. Oğlu, benim mahalle arkadaşım Tuncay İlgaz. Demek 
ki, soyadı İlgaz olan bir Merkez Komutanıydı. Böyle üniformalarıyla etrafa filan 
sert bakışlar atan bir adamcağızdı. Sadccc, onun otomobili vardı.

Zenginler vardı. Fakat, zenginlerin otomobilleri yoktıı. Sonra, galiba 
1950’lerde bir kişinin daha otomobili oldu. O da parçacı falan, ticaretle uğraşan 
bir adamcağızdı. Yeniyol’da otururdu, iki oğlu vardı. O otomobili evinin önüne 
çeker, yıkar falan, biz de bakarız...

Yeniyol’dan ötesi kırdı ve pek de güzeldi Mecidiyeköy’e kadar da görünürdü. 
Mecidiyeköy’de bugün Ali Sami Yen -o da yok ya artık, zavallı stat- yani, Likör 
fabrikasının önü, orada Galatasaray’ın stadı vardı. Tahta tribünler. On kadar 
basamak var herhalde. Stadın dışında, İsmet Paşa’nın bugün Taşlık’ta evinin
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önünde at üstünde duran heykeli var ya, o heykeli dururdu ve ben o heykelin 
üzerinden maç seyrettiğimi hatırlıyorum.

Mecidiyeköy stadı küçük birstattı. Hatta ilk maça gidişimde babam götürmüştü 
-Galatasaray’ın Beykoz’la maçı olmalı- turnikeden içeri girdik, dört metre falan 
ötende futbolcular var. O sırada da korner atılıyormuş, Demek, etkileyici bir 
şey ki, hatırlıyorum, oyuncular o zamana kadar fotoğraflarını gördüğüm mesela 
“Kocakafa A rif’ diye bir futbolcu vardı, o filan... Demek ki, kale, turnikenin 
hemen önünde. Küçük bir stattı. Etrafında atletizm kulvarları yoktu. Likör 
fabrikasının önüne de bir tribün yaptılar sonra.

Çocuk ve farkında olmadan öğrendikleri

Bu eşitlik, ilginç bir şey. Öğrenilen şeylerin muhtemelen başında geliyor. 
Birincisi insan şikayet etmemeyi öğreniyor. Bu koşullarda yaşıyorsun. Demek ki, 
dünya böyle... Şikayet etmemeyi öğreniyorsun.

Belli bir disiplini öğreniyorsun. Bu, beslenmeden giyinmeye kadar... Mesela 
süt içmeye alıştırılmışsın, sonra hep süt içmeye ihtiyacım oldu. Süt içmeyi 
öğrendik yani.

Lüks yoktu, fakat gıdalar güzeldi ve yeterliydi. Savaş yıllarının İstanbul’undan 
bahsediyoruz. İki çift ayakkabım vardı herhalde, daha fazla değildi veya elbise de 
iki çiftti herhalde. Dolayısıyla böyle bir eksiklik yok. Demek ki, toplum birbirine 
gösteriş yapan bir toplum değil, eşitlik var: Çocuk gözünde de böyle.

Şöyle bir şey hatırlıyorum. İlkokul ya 3, ya 4 ’te olmalıyım 43; 44 en fazla. Bir 
kuyruğa dizilmişiz, bir yere gideceğiz sınıfça. Hani sınıfları gezmeye götürürler 
ya. Öyle bir şey, bekliyoruz. Sınıf öğretmeni geldi, benim önümde de Savcı var, 
arkamda oturuyor. Ama zengin bir aile, mahallede apartmanları var, üç kardeş. 
Küçüğü benim arkadaşım, Savcı. Sevimli bir çocuktu böyle esmer, karayağız 
derler ya. Savcı'nın geldi yanağını okşadı. "Babanın gönderdiği şeker kutusuna 
teşekkür ederim, selâmımı söyle” dedi, ama sanki Savcı’yı kayırdı gibi geldi 
bana, o anda bir şey hissettim. Yani, eşitliğin olması gerektiğini ve öğretmenin 
de bunu gözetmesi gerektiğini, fakat ona rağmen bunu bozduğunu... Bu yer etti, 
çok basit bir şey ama, küçük çocuk öğrenmeye çok aç ve açık bir çocuk herhalde. 
Mesela bunu hatırlıyorum.

Sonra yine aynı yıllarda olacak ilkokul 3’tc olmalıyım yine. Yaz. Sıcak. 
Harbiye parkı var -hâlâ var- akşam daha serin olduğu için aileler oraya gidiyor. 
Parktan çıktık, dönüyoruz Nişantışı’na doğru. Karşıdan bir çift geliyor. Kadınla 
erkeğin arasından geçtim ben. Sonra babam dedi ki, "eğer bir kadınla bir erkek 
geliyorsa, aralarından geçm e” dedi. O anda ne demek istediğini anladım. Çünkü, 
bana "onu yap, bunu yapm a” falan demezlerdi, çok nadir söylediği bir şey bu. 
Bunu bana söylediklerine göre demek ki, önemli bir şey, hemen anladım. Ya 3’te, 
ya 4 ’teyim, 5’te değilim yani.
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Demek ki, hem bilgiye, hem de onu tamamlayacak şeylere muhtaç küçük 
çocuk..

Sonra şöyle bir şey gene. 3 ’üncü sınıftayız. Dilbilgisinde mastarı öğretiyorlar. 
Cumartesi günü. Öğleye kadar okul var ya o zamanlar. Sabah, mastarı anlattı 
öğretmen, benim de dile bir yatkınlığım varmış herhalde, her Cumartesi günü 
-aşağı yukarı- sinemaya gideriz çocuklar. Tan sineması vardı. Küçük ve pek güzel 
bir sinemaydı. Tan sineması tramvayın Kurtuluş’a döndüğü köşede “Hi Life” 
pastanesi vardı, -Attila İlhan bahseder- onun yanında Tan sineması. Güzel bir 
sinema. Girişi var, bir de balkonu var.

O cumartesi gene bir Amerikan filmi oynuyor, gittik. Altyazılı tabii. Filmin alt 
yazısında şöyle bir şey geçti. Bir adam terzide, provada, diyor ki, bunun astarı var 
mı yok mu, filmin alt yazısında astar, mastar geçiyor... Mastarı görünce bizim, 
“ha ha ha mastar” falan diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Okulda öğrenilen 
şeyin benimsenmesi ve tekrarı da mümkün..

Çocuk ve mahalle

KURUÇ - Mahalle, çocuk için öğreticidir, bugünkü çocukların birbiriyle 
öğrenmek şansı pek yok değil mi, mahallede birbiriyle oynayarak...

ERTUĞRUL - Çok az diyelim... Şanslılar hariç.
KURUÇ - O zaman aşağı yukarı herşeyi mahallede öğrenme “sanayii” var 

diyelim. Bütün o oyunlar, çocukları birbirine yaklaştıran, mesela topaç oyunu, 
bilye oyunu, ortada bir delik vardır, etrafında da küçük delikler, oraya sokmaya 
çalışırsın, vurmaya çalışırsın, küçük bilardo gibi bir şeydir.

ERTUĞRUL - Bu, bilye -misket- bizim zamanımızda da vardı.
KURUÇ - Sonra birbirine değerek, birbirinin cismini vücudunu öğrenme, 

birdirbir, uzun eşek, bunlar hâlâ kısmen var galiba, ama mahalle oynanan oyunlar 
bunlar.

Veyahut da şimdi “yakantop” diyorlar, “kukalı saklambaç”, gece oynanırsa ve 
kızlarla oynanırsa çok zevklidir. Onlar mahallede oynayan oyunlardı. Dolayısıyla, 
mahalle de epey öğreten bir şeydir.

ERTUĞRUL - Anneler, babalar “çocuklar kaybolacak" diye korkmazlar.
KURUÇ - Hayır öyle bir şey yoktu, hiç öyle bir şey yoktu. İstanbul o zaman 

zaten 1 milyon olmamıştı muhtemelen, savaş yıllarında.
Teneke mahalleleri vardı, mesela bir tanesi bu İpek Film Stüdyosu’nun 

arkasıdır. Orada bir cami vardı. Herhalde duruyor hâlâ, güzel bir camiydi. Bizim 
evden ezan duyulurdu. Türkçe ezan, Türkçe okunur 1950’ye kadar. Kandilde 
ışıkları yanar. Bayramda, ramazanda ışıkları yanar. Orası teneke mahallesiydi. O 
mahallenin çocukları bizim mahalleye pek gelmezlerdi. Gelirlerse de, biraz böyle 
haçlı seferi gibi olurdu; onlarla kavga edilirdi, öyle bir yerdi.
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Çocuk ve futbol: Futbol, yalnız futbol değildir

Öğrenilen şeylerden biri futboldur daima; hele evde ilgi varsa... Babamın 
ilgisi vardı ki, benim de ilgim oldu. 42 'den itibaren futbolu hatırlıyorum. Maça da 
babam götürürdü. Hatırladığım başka bir şey, o yıllarda -Refik Saydaııvın ölümü 
sıraları demek ki- Fenerbalıçe-Admira maçı. Adınira bir Alman takımı. Savaş 
içindeyiz. Fenerbahçe Admira’yı yendi. Onu hatırlıyorum. Benim de o nedenle 
Fenerbahçeli olduğumu hatırlıyorum. Neden. Çünkü Almanya herkesi önüne 
katmış gidiyor ve Alman takımını yenen Türk takımı olarak çıkıyor.

Ve ilgi başlayınca tabii, derhal efsanevi oyuncular ortaya çıkıyor. Çocuklar 
efsaneleri severler. O zamanın efsanelerini öğreniyorsun, kendine efsane 
ediniyorsun.

En büyük efsane kaleci Cihat. Uçan kaleci Cihat Arman. Onu defalarca 
seyrettim ve ilk kıyafetinden itibaren hatırlıyorum. Lacivert kazak, Beyaz veya 
sarı şort, jokey kepli olarak ve dizlik. Tabii, o zaman dizlik var.

Ama, en güçlü takım olarak Beşiktaş’ı hatırlıyorum. Hakkı, Şeref, Ştikrü’lü 
takım. O zaman Fener’i 4-0 yendiklerinin haberi geldi. Bir akrabayla Şeref 
Stadı ’nda bir maça gittik, 4-1 yendiler Fener’i. ŞerefStadı toprak zemin, o zaman 
çim falan yok. Bir yaz herhalde, sıcaktı çünkü. O gün Cihat oynamadı kalede, 
Sabri oynadı. Bu da, 43-44 falan olmalı...

Şeref Stadı, şimdiki Çırağan Oteli’nin yeri malum, onun arkasında Yahya 
Efendi Mezarlığı vardı. Yahya Efendi Mezarlığı’ndaıı da ŞerefStadı görünürdü. 
Bizim gibi küçük çocukların parayla maça gitmesi mümkün değil. Mezarlar 
düzgündü o zaman. Epey maç seyrettim "Yahya Efendi”den (!)

Galatasaray’ın stadı, Mecidiyeköy’de. O zamanların anlayışını yansıtması 
bakımından ilginç, Bir Galatasaray-Beyoğluspor maçını hatırlıyorum. 
Beyoğluspor Rum takımı. O zamanlar Rum, Ermeni ve Yahudi nüfus var, kimin ne 
olduğunu herkes biliyor, rahat, bir ayırım sözkonusu değil. Rumca konuşuyorlar, 
Ermenice konuşuyorlar, Yahudiler Fransızca konuşuyorlar. Tramvaylarda 
özellikle, örneğin Kurtuluş-Tünel tramvayına binersin, Rumca hakimdir.

Galatasaray-Beyoğluspor maçı, bu herhalde 45 olabilir. Saha ıslak. Kapalı bir 
hava. Galatasaray’ın iyi bir sağ beki vardı, Faruk. Çok iyi bir sağbekti. Bıyıklı, 
yapılı ve iyi bir oyuncu. Tabii, onların şansı yok, savaş nedeniyle milli olamadılar 
o yıllarda: Osman, Faruk, Adnan... Kaleci Kova Osman, sağ bek Faruk, sol bek 
Adnan.

Faruk, Beyoğlusporlulardan birine bir hareket yaptı, hakem vermedi. Bariz bir 
fauldü. İtiraz etti Beyoğluspoıiular, hakem bunları dikkate almadı. Onun üzerine 
enterasan bir protesto yaptılar. Faruk’un vurduğu topa dokunmuyorlar, ayak 
sürmüyorlar. Seyirci de irkildi. Faruk bir topa vurdu, çekildiler kenara, kaleci de 
çekildi ve top gitti, gol oldu. Ve, seyirci tezahürat yapmadı azizim. Şu anda siyah- 
beyaz ekranda gözümün önünde...

7 2 Bilsay Kuruç’a Armağan



Böyle ilginç bir dönem. Taraftarlık o zaman son derece normal. İnsanlar 
birlikte seyreder maçları ve şakalaşırlar. Değişik bir dünya kısacası...

Çocuk, evler, misafirler vb

Küçük çocuklar misafirden hoşlanırlar. Misafirliğe gitmekten de, misafir 
gelmesinden de. Gidip başkasının evinde yatmaktan, başkasının gelip bizim evde 
yatmasından.

İlkokul yıllarımı -İkinci Dünya savaşı yılları- çocukluğu, dolu dolu yaşadığımı 
düşünüyorum. Nişantaşı’ndaki evimiz, küçüktü ve elbette sobalıydı. Fakat, çok 
misafir gelirdi. Onlar, o yıllar, hemen herkes için maddi yoksunluk zamanıydı. 
Paylaşma ve dayanışma öne çıkıyordu. Babamın öğretmen maaşı herhalde 
geçimimizi ancak sağlıyordu. Ben “parasızlıktan yakınma” gibi şeyler duymadım. 
Öyle konuşulmazdı. İdare etmek, ama mutsuz olmamak önemliydi. Doğal olan 
oydu.

Gece yatısı misafirleri bazen ansızın gelirler, hatta birbirini tanımayanlar, 
aynı odada -yer yatağında- uyurlardı. Bunlar, benim çocuk gözüyle hoşlandığım 
şeylerdi: Adını koymayı bilmeden erken yaşta sosyalleşme şansı yaratıyordu. 
Annemle babam bundan yakınmazlar, koşulların olağan kıldığı hâl sayarlardı. 
Bir keresinde, uzak akrabalardan lise son sözlü sınavlarına girmek için annesiyle 
birlikte gece yatısına geliveren bir delikanlının, ertesi sabah sınava babamın bir 
kravatını takarak gittiğini ve sonradan buna çok güldüğümüzü hatırlıyorum.

Bize, çok misafir gelirdi o yıllarda. Savaşın etkisi var herhalde. Mesela, 
uzak bir akrabamızın kızı ve oğlu üniversiteyi -kızı Hukuk Fakültesi’ni, oğlu da 
Eczacılık’ı- bizim evde bitirdi.

Bizim evde iki yatak odası vardı. Küçük bir evdi. Doğruca büyük bir antreye 
giriyorsun, orada yemek yiyoruz. O, misafir odası denen, salonumsu küçük bir 
odaya açılıyor. En solda da küçük bir yatak odası var. Koridor ve koridorun 
arkasında da öbür yatak odası var.

Antrenin sağında mutfak, onun balkonu var, iki odayı balkon bağlıyor. O 
balkonda annemle çekilmiş bir resmimiz var. Altan (Öymen), onu ilk yazdığı 
kitaba koydu.* Hatta, altına “Ankara'da çekilmiştir" diye yazdı, halbuki bizim 
evin balkonunda çekilmişti. Nişantaşı’nda Poyracık sokakta.

O iki kardeşin ikisi de, hayatta değil bugün. Biri Hukuk’u, biri Eczacılık’ı 
bizim evde bitirdiler. Dolayısıyla ev kalabalıklaştı ve ben çok memnun olduğumu 
hissediyorum. Adnan Ağabey, -Eczacılık’ta okuyan- onun bir akordeonu vardı, 
“çalsana " falan deriz... Müthiş bir zenginlikti.

Çocuk, sinema ve dostluk

Kızkardeşi Müdrike Abla, o da korku filmlerine meraklıydı. O zaman ilk

* Altan Öymcn, Bir Dönem, Bir Çocuk, Doğan Yayıncılık, İstanbul.
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Frankeştayn filmleri oynuyor. Beraber gideriz. Taksim sinemasında oynar mesela 
veya Lale sinemasında oynar, ona gideriz. Sonra, o gördüğü bir Frankeştayn 
filmini bana anlatır. Bu çok zevkli bir şeydir. Demek ki, sosyal ilişkilerde çocuğun 
geliştirmeye muhtaç olduğu birşeydir. Öğrenme ve dostluk ikisi iç içe geçiyor.

Keza şöyle şeyler de hatırlıyorum. Savaş yıllarının konjonktürü içinde 
birbirini tanımayan insanlar bir araya gelir. O zaman evde telefon yok. Sadece 
postaneden edilir. Şehirlerarası ise, -biliyorsun- bir de beklenmelidir, o zaman 
daha da umutsuz.

Gece kapı çalınır, bir uzak akraba yatıya gelmiş. Aynı gece kapı çalınır, bu 
sefer bir başka uzak akraba. Ama, ikisi de birbirini tanımıyor. İkisi beraber, ayak 
ayağa falan yatarlar, yer yok çünkü. Savaş yıllarının özellikleridir bunlar, ama 
çocuk için, çok güzel bir şeydir, enteresan, daha önce olmamış bir şey oluyor.

Savaş bitince ve savaştan kalanlar

Savaşın bittiği ilan edildi, 45’in 7 Mayısı mı? Akşam, Nişantaşı’nda birkaç 
apartman dış ışıklarını yaktılar. Çünkü karatma vardı savaş yıllarında. Her evde 
olduğu gibi bizde de lacivert storlar çekilirdi mutlaka, içeride az ışık yakılır. Bu 
disipline alışırsın. Ayrıca, o yılların yoklukları, normal yaşam ilkeleri olarak 
kabul edilir. Mesela iki odada ışık yanıyorsa, birini muhakkak söndürürsün. Bu 
alışkanlık haline gelir ve devam eder.

ERTUĞRUL - Öğrenilmiş bir şeydir!
KURUÇ - Öğrenilmiş bir şeydir: "Savaş bitti, ooo artık her yeri yakalım ” 

filan değil. Demek ki, bu bir yaşama tarzıdır, özelliğidir. Ama savaş bittiği 
zaman, "savaş bitti ” diye ışıklar yakıldı. Almanlar kaybetti diye, bununla birlikte 
algılanıyor. Fakat Alman taraftarlığını ben hiç hatırlamıyorum, ne ailede, ne de 
çevrede. Böyle bir taraftarlık yoktu. Âdeta Türkiye’nin dış politikası insanlara da 
yansıyordu. (Gülerek) Tarafsızlık gibi... İzleniyor, belgesel izler gibi izleniyor.

Bir gece, mesela “Alman uçakları geliyormuş " dendi ve babam çıktı, gitti. Her 
evden bir görevli vardı ya da babam görevli olduğu için ben öyle hatırlıyorum.* 
Ancak onlar sokağa çıkardı akşamları. Babam çıktı, gitti, birkaç saat sonra geldi: 
"Uçaklar gelmeyecekmiş” haberi geldi. Ama, o gece sanki bombalanacakmışız 
gibi hissettiğimi hatırlıyorum. 43 sonu, 44 olabilir.

Her aile böyle değildi. Mesela, ortaokula gitiğim zaman -demek ki, 45-46- 
bizim sınıfta Vedat diye bir çocuk vardı, uzun boylu. O zaman çocuklar kısa 
pantolon giyiyorlar, bazıları uzun pantolona geçmiş. Vedat, böyle saçları alabroz 
kısa kesilmiş, uzun boylu âdeta Nazi gençlik kollarında çalışıyormuş gibi bir 
çocuktu ve Alman yanlısıydı kayıtsız şartsız, mesela şöyle sorular sorardı:
* Karartmada sokağa çıkabilenler, aynı zamanda karartmaya uyulup uyulmadığını denetlemekle

görevli idareciler, çoğunlukla da okul müdürleriydi. Bu görevlendirme, Kuruç’un babasının
okul müdürü olmasıyla bağlantılı olmalıdır.
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- Dünyanın en büyük kerhanesi neresidir?
O yaşta çocuğun soracağı bir soru değil, cevabı da bilinmez. Bilemezsin.
- Beyaz Saray’dır, derdi.
Bu kadar insafsızdı. Çocuklar arasında söylentiler vardı. Vedatlar’ın evine 

gittiğinde kapıyı çalınca “Heil H itler” deniyormuş, içeride Alman gamalı haçı 
varmış filan deniyordu. Vedat, katıksız Nazi yanlısıydı. Yargılanan Almanlar infaz 
edildiği zaman çocuğun bayağı üzüldüğünü hatırlıyorum. 47’de oldu, Demek ki, 
orta 2 ’deyiz. Sonra, ne oldu o çocuk bilmiyorum.

Bu gibi şeyler dışında herkes çocuk dünyasında yaşıyor, ama gerçek dünyayla 
temasında öğrendiklerini, aile çevresine göre bir bilgiden geçiriyorsun.

Öğretmenler

ERTUĞRUL - Ortaokulu hangi okulda okudunuz?
KURUÇ - İlk iki yılı Şişli Terakki; üçüncü yıl, Orta 3 ’ü Işık’ta okudum. Şişli 

Terakki, maalesef bugün yok. Güzel, bir ahşap konaktı. Eski, ahşap çok büyük 
bir konaktı. Merdivenleri gıcırdar, sınıflar, lıer yer ahşap, çok güzel bir binaydı.

Öğretmen kalitesini insan 
unutamıyor. Mesela, Türkçe 
hocamız Necmi Bey vardı.. Galiba 
haftada altı saatti, epey Türkçe 
dersi yüklü olduğunu hatırlıyorum. 
Necini Bey, Macarcadan “Pal 
Sokağının Çocukları ”nı çevirmişti 

ERTUĞRUL - Okumayan 
çocuk yoktur herhalde, tam bir 
çocuk klasiği...

KURUÇ - Şöyle orta, kısa 
boylu bir adam, gözlüklü. Son 
derece disiplinli şekilde, gözündeki 
gözlükleri çıkarır, kutudan ince 
çerçeveli gözlükleri alır, takar; 
öbürünü kutuya koyar koyar...

Haftada bir gün derste, “yanlış 
Türkçe”dersi yapardı. Gazetelerden 
yanlış Türkçe ifadeleri, Türkçe’nin 
yanlış kullanılışlarını tahtaya 
yazar, sorar “yanlış neresinde?’’ 
İlkokuldaki mastar gibi, bu da bir 
süre sonra benim çok ilgi duyduğum 

_________ ___ ______ _________ bir şey haline geldi.
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ERTUĞRUL- "Ben hâlâ gazete okurken hata ararım ”, öyle mi? (Gülüşmeler) 
KURUÇ - Necmi Bey’iıı yüzünden. Şimdi, çok batıyor.
Hepsini bildiğimi hatırlıyorum. Demek ki, alıştırmış Necini Bey, çok 

muhterem bir adamdı, çok bilgiliydi.
Tarık Buğra, "muallim muavini"ydi. “Ağbi” derlerdi ona. Etüd olur, etiidde 

gezerler falan. Bilmediğini bir şey olursa, onlara sorarsın.
ERTUĞRUL - Siz yatılı mı okudunuz?
KURUÇ - Hayır, esas etüd yatılılaraydı ama, bize de etüd vardı.
Fizikçi, Hasene Hanım vardı. Bir ayağı sakat. Babam Darülfîinun’da okuduğu 

zaman, o da fizikte öğrenciymş. Tabii, o zaman kız öğrenci sayısı çok az. 1919-20 
falan oluyor herhalde.

Çünkü, babam 1899 doğumlu. Kazan'da doğmuş, sonra 5-6 yaşındayken 
göçmüşler, kaçmışlar daha doğrusu, rivayete göre dedem demiş ki, "burada 
artık bize namaz kıldırmazlar” demiş. Koyu dindar biri olduğu anlaşılıyor, çünkü 
babamın adını da “İmamettin”, "dinin imamı” koymuş.

Babam nötr bir adamdı. Ondan da dolaylı olarak bilimin esas olduğunu 
öğrendim. Böyle bir şeyi açıkça söylemedi ama, onun meselelere bakışından, 
neye toleransı var, neye yok falan... O küçükmüş, yürüyerek gizlenerek gelmişler 
Türkiye’ye. Sonra Şam İdadisi’nde bitirmiş liseyi. İstanbul DarülFünun’da da 
kimyayı bitirmiş. O yıllarda Hasene Hanım da fizikte okuyormuş. Fizikle de 
Hasene hanımla tanıştık. Enterasan hocalarımız vardı

Karikatürist Ramiz vardır, o da resim hocası. Onlar da Güzelbahçe’de bizimle 
otururlardı.

Müzikçi Hulusi Öktem vardı mesela; o da, ünlü bir insandı. O da, Güzelbahçe’de 
otururdu.

Işık’ta da aklımda kalan insanlar var. Mesela Rauf Bey, coğrafya hocası. 
Renkli tebeşirlerle gelir. Öğrenmemen imkansız, Doğu Karadeniz bölgesini 
anlatır, haritayi eliyle çizer. Ovaları yeşillerle, akarsuları mavilerle, dağları sarılar 
kahverengilerle, adlarını yazar, öğrenmemen imkansız.

ERTUĞRUL - Gözünüzün önünden gitmemiştir o harita...
KURUÇ - Hâlâ gözümün önünde İlk derste çizdiğini hatırlıyorum Rauf 

Bcy’in. Bu sefer siyah-beyaz değil, renkli. (Gülüşmeler) Yöntemi öğretiyor, 
böyle öğreteceksin. Hem bilgiyi, hem yöntemi öğretiyor.*

* Bilsay Kuruç’un ders notlarında, bir konferans için hazırladığı konuşmada ve hatta, bu söyleşi 
içiıı aldığı notlarda Rauf Bey’in ve öğrettiği yöntemin izi midir bilinmez ama kağıt üzerinde 
değişik renkli kalemlerle atılmış yıldızlar vardır. O yıldız sayfa kenarına ya da başka bir sayfaya 
alınmış aynı renk yıldızlı nota bağlanır.
Ayrıca, her daim çantasında ve çalışma odasında lastikle bağlanmış öbek öbek renkli kalemler 
vardır. Kitap okurken önemli yerleri, sarı fosforlu kalemle çizer. Çalışma yöntemine ilişkin bir 
gayrıresmi kaydı buraya alıyorum:
ERTUĞRUL - Siz böyle çalışma modeline ne zaman başladınız?
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İki yılı Şişli Terakki’de okuduktan sonra, babam “ortaokulu Işık 'ta bitlrsen 
daha iyi olacak” dedi. Işık, Şişli Terakki’ye yakın.

Ders yılı başlamıştı, bir gün gittik, derli toplu bir sınıf, ben hâlâ kısa pantolon 
giyiyorum, sınıfta yokmuş ya da bir çocukta daha mı varmış, ne?

Gittik, sınıfın bir tarafında kızlar oturuyor, sağda bir ya da iki sıra, sol tarafında 
erkekler, ilkokulda karışık oturuluyor da, ortaokulda ayrılıyor. Çünkü, ilkokulun 
sonundan itibaren hangi kız daha güzel hissetmeye başlıyorsun. O, çocuklar 
arasında konuşuluyor.

Işık’ta, bir İngilizce hocası vardı Sabahattin Bey. İlk ders de galiba İngilizceydi, 
birkaç saat üst üste. Bir yazılı yaptı, bana; “sen katılma” dedi. Sonra geldi yanıma, 
onlar soruları yaparken, “orada ne gördün Şişli Terakki’de?”

Ortaokul son çocuğuna bire bir sordu ve çok düzgün, âdeta öğrenciye “siz” 
diye hitap edecek bir şekilde, çok saygılı bir tavır içinde. Onun da çok iyi bir 
izlenim bıraktığını hatırlıyorum. Demek ki, “öğretmen öğrenciye saygı duyabilir ” 
diye öğrenci üstümde bir iz ve o adama karşı mahçup olmamak için “a ben bu 
İngilizceyi ihmal etmeyeyim” diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama, adamın o 
hali hiç kaybolmadı. Demek ki, kişiliği böyle. Katiyen öğrenciyi terslemek gibi 
bir şey yok.

Bu şunu da gösteriyor tabii, çocuk öğrenme döneminde ayrıntılara çok 
dikkat ediyor, ileriki yaşlarda bu kayboluyor. Fakat, küçük yaşlarda teybe alır 
gibi, “herşeyi öğreneceğim” diye, çocuk en ufak şeye dikkat ediyor ve birçok 
şeyi karşısındaki insanın tavırlarıyla öğreniyor: “Şu şudur, ezberle” falan 
diye değil, ondan bir şey öğrenilmiyor. Absürd vakalar dışında, mesela şimdi 
atlayayım, İktisat 1. sınıfta Hazım Atıf Kııyııcak” gelirdi bize, parasal iktisatçı,

KURUÇ - Epey oluyor, bilmem.
ERTUĞRUL - Üniversitede de var mıydı?
KURUÇ - Yoklu. Bazı şeyleri genişletirken daha kolay oluyor.
ERTUĞRUL - Onun alt bölümlerini nasıl ayırıyorsunuz?
KURUÇ - Kolay. Mesela, buradan buraya geçiyorum ama bunlar başka yere de taşabiliyor, 
bununla ilgili bir şey çıkarsa, onu yıldızla çıkıp veya burada geliştirilmesi gereken bir şey 
çıkıyor, onu bir yıldızla başka sayfaya alıyorum. Böylece bir sayfada herşeyi görebiliyorum. 
ERTU Ğ R U L-H oş bir teknik de...
KURUÇ - Kendi kendine olan bir şey.
ERTUĞRUL - Ders verirken nasıl verirsiniz?
KURUÇ - Böyle.
ERTUĞRUL - İlk günden beri mi?
KURUÇ - Aşağı yukarı böyle herhalde. Daha kalın çizgilerleydi, ama böyleydi yani. Bu, 
insanın düşünce tarzıyla ilgili bir şeyi kağıta aktarması galiba. Kafanın içindeki ekran değişiyor 
tabii, sabit bir ekran yok, o konfora sahip değilim. Bazıları böyle dersi hazır kalıp halinde verir 
gider. Öyle olmadığı için, ekranda devamlı değişme olduğu için geliştiriyorum.

* Hazım A tıf Kııyııcak: (1897-1970) Hukuk ve iklisal profesörü. M ülkiye'de, (M ülkiyc’nin 
Ankara'ya taşınmasından sonraki adıyla) Siyasal Bilgiler Okulu’nda ve İktasat Fakültesi’nde 
hocalık, VI. ve VII. dönemlerde Zonguldak milletvekilliği yaptı
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bir yanında doçenti Süleyman Barda, o tarihte doçent, o da öldü; bir yanında 
asistanı, sonraki adı Demir Demirgil*: Yorgi Dimitriadis. Onlar otururlar, o ders 
verir. Öğrettiklerinden hiçbirşey hatırlamıyorum, bir tek şey hariç. Koro halinde 
söyletirdi:

- Çeke tâbi vadesiz mevduata ne denir?
Koro halinde:
- Kaydî para denir.
(Kahkahalar) Bir tek bunu hatırlıyorum: “Çeke tâbi vadesiz mevduata ne 

denir " “Kaydî para denir ”
İçindeki parça parça nedir diye sorsan, o tarihte hiç bilmiyorum. Dolayısıyla, 

bu bir öğrenme tarzı değil, ama matrak bir şey olarak aklımda kalıyor. Çünkü, 
bilgi süreci içine girmiyor. Bilgi süreci, sana yeniden düşünme, değerlendirme 
olanağı veren, düşünme imkanı veren şey. Çocuklarda, İngilizce öğretmeni 
Sabahattin Bey’in tarzı, Hazım Atıf’ın tarzından çok daha ağırlıklı oluyor.

Eski dostlar
KURUÇ - İlkokula dönelim ve mahalle arkadaşlarından başlayalım. Sayalım, 

ikokul ve ortaokul, lise öncesi.
Bir kısmı Robert Kolej'e filan gitti. Bunlardan Bülent ve Bilgin Ezal kardeşler 

vardı. Babalarının bir garajı vardı Nişantaşı’nda. Rumeli caddesine paralel, 
Halkevi’nden hemen önce, Şair Nigar olabilir.

İlk telefon

Telefon o kadar nadir bir şeydi ki, Bülent’in babasına, -yani, garaja- telefon 
alındığında “telefon geldi ” dedi. Hep beraber gittik babasının yanına, yazıhaneye, 
garaj girişlerinde olur ya. Telefon orada. “Bir telefon edelim ” filan dedi. “Haydi 
sen et ” dedi, babası bana. Nereye edeceğiz?

Tan sinemasında o zaman tamirat yapılıyor; "Tan sinemasına edelim ” dedim 
ben de, "nezaman açılacak" diye. Numarayı çevirdik.

ERTUĞRUL - Santralden mi bağlatıyorsunuz, yoksa kendiniz mi 
çeviriyorsunuz ?

KURUÇ - Kendimiz çeviriyoruz, 3 veya 4 haneli o zaman. Unuttum vallahi. 
Belki de 2 haneli. Son derece az tabii. Karşıdan bir adam açtı: "Buyurun" dedi. 
Ben de "Tan Sineması ne zaman açılacak" dedim. “Yakında açılacak” dedi ve 
kapattı.

İlk telefon konuşmam bu kadar oldu. Dolayısıyla, telefon nadirdi, bir simgeydi. 
Otomobile yakın bir simge.

Bunların her biri mühendis filan olan çocuklar, mutlaka bir yerde bir şeydirler.
* Demir Dcmirgil: Gerçek adı YorgoDimitriadis’ken DPT’ye girmek için soyadını Demirgil olarak

değitirmiş, daha sonra adını da Demir yapmıştır.. DPT’den sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde
hocalık yaptı. Adı, tiyatro salonunda yaşıyor.
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Mesela Üner Erirner vardı. Üner Erimer sonra Galatasaray takımında basketbol 
oynadı. Yalçın’larla, iyi de oynadı. Tuncay Babaç vardı o da mühendis oldu 
galiba, iyi bir çocuktu. Naiıit diye bir çocuk vardı, ama soyadını hatırlamıyorum. 
Önder vardı, Savcı Başkurt vardı. Bunlar 3 kardeş bizim arkamızda otururlardı: 
Savcı, Mtinci, İnci...

Ondan sonra kızlardan Bilge vardı, Heves vardı. Bir de kardeşi vardı, onu 
unuttum. Ethem Domako. Günay Domako. Bunlar ne oldular bilmiyorum. İşte 
bu çocuklar aklıma geliyor.

İşık Lisesi’nde de bir kaç kişi var ama, isimlerini çıkaramıyorum.
Lisede Rasin diye bir çocuk vardı, zeki çalışkan, soyadını unuttum. Yıllar sonra 

karşılaştım bir yerde. Herhalde şimdi de ünlü bir müteahhit veya mühendistir.
Buna karşılık bizim sınıfta Halit Narin vardı son sınıfta. Benim yaşım, 

sınıftan küçüktü ama; o, normal sınıf yaşından da büyüktü. Benden beş yaş filan 
büyüktür. Çalışkan bir öğrenci değildi, hatta tembel bir öğrenciydi. Kıyafetini 
bile hatırlıyorum. Beyaz pantolonlu, dar gelirli bir ailenin çocuğu gibiydi ya da 
öyle giyiniyordu. Sınıfın ortalama öğrencilerinden biriydi. Bir daha da görmedim 
onu, yani arkadaşlık ilişkisi içinde olmadık.

“Şimdi işçiler ağlasın ”

Halit Narin’e bir daha gelcccğiz. Ne zaman, 1980’de, sınıfsallık meselesinde, 
ne demişti 12 Eylül’de işçiler için: “Şimdi biraz da onlar ağlasın. ”

Geçenlerde TÜSİAD’daki hanımın* kocası Cem Boyner gibi, "bölünürse 
bölünsün, maksat mutluluk’' dedi ya, bana göre çok sembolik bir şeydir. Halit’in 
sözü gibi çok sembolik; "bizim s ın ıf tasfiye eder arkadaş, önünde durulmaz" 
demiş oluyor, sınıf adamı konuşuyor. Halit, şunu söylemiyor: “Benim fabrikam  
daha iyi çalışsın” demiyor, müteşebbis olarak konuşmuyor; “biraz da işçiler 
ağlasın ” dediği zaman sınıfsal olarak konuşuyor.

Cem Boyner konuştuğu zaman da şunu söylüyor: “Benim cumhuriyet 
değerleriyle artık hiçbir alakam yok, arkadaş ” diyor, “Cumhuriyetçi orta sınıfla 
bütün bağlarımı kesiyorum ” diyor. “Sınırların bütünlüğü falan onlar ait bir 
mesele, geride kaldı ” diyor. “Cumhuriyet meselesi geride kaldı, sermaye sınıfının 
artık hiçbir ilişkisi yoktur bu Cumhuriyetçi orta sınıfla ” diyor.

Ve. yeni orta sınıfın umurunda değil bu. Sembolik sözler bunlar. Önemli olan
* TÜSİAD başkanı Ümit Boyner. Burada kast edilen konuşma, 22 Mart 2011’de TÜSİAD’ın 

Anayasa’daki temel haklar ve ödevlere ilişkin olarak çeşitli anayasacılara hazırlattığı görüşün 
sunulması sırasında TÜSİAD’ın eski başkanlarından, bir dönem kurduğu Yeni Demokrasi 
Hareketi partisi ile siyasete girip basının büyük desteğine karşın halktan yeterli desteği 
alamayınca vazgeçmiş Cem Boyner’in yaptığı konuşmadır. İshak Alaton, bu konuşmadan sonra 
Cem Boyner’i sarılıp öperek kutlamıştı.
TÜSİAD, daha sonra o raporun kendisini bağlamadığını ve TÜSİAD’ın görüşlerini 
yansıtmadığını açıkladı.
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bu sözleri nasıl algıladığımız, neyi öğrendiğimiz; hangi sözden, hangi gözlemden 
neyi öğrendiğimiz önemli. Çünkü somut koşulları bunlar anlatıyor bize, somut 
koşulların somut analizi dersek, o zaman realitenin ne olduğunu bunlar anlatıyor. 
Realitenin dışında benim ayrı bir düşünce sürecim olabilir, ama o hiç değer 
taşımaz. Somut koşullar bakımından doğru teşhis etmişsem, o zaman geleceğe 
bir bilgi taşıma hakkım var. Bu adamın bu sözü üzerine benim de bunları söyleme 
hakkım var.

Böyle projektör tutulmuş gibi görünüyor üzerine; “cumhuriyetçi orta 
sınıfla benim hiçbir alâkam yok, altına imzamı atıyorum” diyor. Ve hakikaten 
seçimden sonra konuşmadılar. Yemin meselesinde* mesela, tek kelime çıkmadı 
TÜSİAD’dan. Adamı iki sene tutuyorsun, suçu belli değil. İki sene kanıt 
toplamıyorsun, sonra adamı “kanıt toplayacağım" diye içeride tutmaya devam 
ediyorsun. Bir ülkenin idaresi üzerine, eğitimi üzerine, anayasası üzerinde söz 
söylemeye; bir şey hazırlamaya kendinde hak gören bir kuruluş, bu mesele 
üzerine tek kelime etmiyor. Aanayasa üzerinde konuşuyorsun, "ülke bölünsün ” 
diye, ama bu mesele üzerinde tek kelime konuşmuyorsun. "M utluluk” diyorsun, 
"onun hakkıdır” diyorsun; “bölününce ınııtlu olma hakkı vardır” diyorsun, ama 
bu adam üzerinde bir şey söylemiyorsun; basit bir süreç. Kal bakayım, sen iki 
sene içeride de, savcı "daha deliller toplanmadı” desin sana, o zaman bakalım 
ne diyorsun? Dolayısıyla bu da sınıfsal bir tavır tamamen.

Öteki arkadaşlar

Fazıl Say’ın oğlu Metin vardı. Ne oldu bilmiyorum, Ahmet Say’ın ağabeyi 
olmalı. Sarışın bir çocuk. Hicabi diye bir çocuk vardı. Edirnekapı’da otururdu. 
Enteresan bir çocuk, gözlüklü, entelektüel, romanlar okur, Cyrano de Bergerac 
filan, bayağı roman külliyatı vardı, Lise öğrencisi için ileri bir şey. Çalışkan 
değildi, ama halk tipi bir çocuktu. İlginç şeyler anlatırdı, kızlar mızlar, öyle 
şeyler anlatırdı. Maçlara gideriz beraber. Ben lise son sınavlarına girecekken 
hastalanmıştım. Ondan sonra altı ay giremedim, zafiyet derler ya, zatürreenin 
keskini. Ondan sonraki ders yılında bir gün gazetede bir haber: Hicabi ve
* II Haziran 2011 seçimlerinde milletvekili seçilen iki CHP milletvekilinin (Zonguldak’tan 

Prof. Dr. Mehmet Haberal, İzmir’den Mustafa lîalbay), ilgili mahkemenin tutukluluk kararını 
kaldırmaması üzerine yemin edemeyecekleri ortaya çıkınca, CHP, birkaç günlük bir “yemin 
boykotu” eylemi yapmıştı. Yargılaması süren, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmayan 
bir milletvekilinin tutukluluk halinin devamı, uluslararası temel hukuk kurallarına aykırıydı. 
Tutukluluk halinin sürmesine karar veren mahkemenin gerekçesi "delillerin karartılması”ydı. 
İlk tutuklama kararından iki yıl sonra, “delillerin karartılması” gibi bir gerekçe; Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne açık aykırılık yanında; ya iki yıl boyunca savcının delilleri 
toplamadığının itirafı (ki, bu da savcılık açısından ayrı bir sorumluluk doğurur) ya da açık 
bir haksızlığın itirafıydı. Kuruç, TÜSİAD’ın bu açık haksızlık karşısında tavır almamasını 
eleştiriyor. TÜSİAD, olaydan günler geçtikten sonra, “yasak savma" kabilinden bir açıklama 
yaptı.
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-lisenin- fizik öğretmeni yakalandılar. Nedir? Adam, meğer Hicabi yoluyla rüşvet 
alıyormuş öğrenciden. Hapse girdi. Sonra ne oldu bilmiyorum. Böyle ilginç tipler 
de vardı.

ERTUĞRUL - Siz lise sonda zatürree mi geçirdiniz?
KURUÇ - Lise sonun en sonu. Bitirme sınavlarına gireceğiz. Fena 

halde rahatsızlandım ciğerlerimden. Doktor yasakladı. O sıralar şiddetli top 
oynuyorduk. Devamlı terliyorum, üşütüyorum. Sultanahmet’te caminin önünde 
veya Darphane’nin önünde büyük alanda oynardık. Şimdi orası var hâlâ, ama 
top oynanmıyor. Okulun bahçesinde oynatmazlardı. Voleybol oynanabilir ama, 
futbol yasaktı.

Oynadın mı, beş saat falan oynuyorsun. O yaşlarda, hava kararmadan 
bırakılmıyordu. Terleme-üşiitme derken hastalanmışız. Bir ara verdim, sınavlara 
giremedim. Hatırladığım arkadaşları da, daha sonra kaybettim.

Gazeteler, radyo ve politika

KURUÇ - Evde radyo yok, 1948’e kadar. 1948’de alabildik. Ama sürekli 
gazete var.

ERTUĞRUL - Ne okunuyor evde?
KURUÇ - Savaş yıllarında Tanin gazetesi okunduğunu hatırlıyorum, Tan 

okunduğunu hatırlıyorum, Vatan okunduğunu hatırlıyorum, 1946’dan sonra 
devamlı Vatan almaya başladık. Yani, DP’den itibaren olmalı. Ondan sora hep 
Vatan hatırlıyorum.

ERTUĞRUL - Vatan DP’yi destekliyor..
KURUÇ - Gitgide onu tutan gazete olacak. Ahmet Emin Yalman’ın gazetesi.
İç politika bilgisi, devlet ve hükümet düzeyinde var. DP’ye kadar, devlet 

düzeyinde ne oluyor, bu konuşuluyor herhalde ki İsmet Paşa’dan itibaren hepsini 
tanıyorum. Ama, hasım ve düşman kavramı yok. Almanya hakkında da yok. 
Almanlar, böyle zarar veren bir millet gibi ama, düşman değil, düşman kavramı 
yok. Demek ki, öyle tanıtılmamış. O tarihte hiçbir düşman kavramı yok.

Filmlerden öğreniyoruz onu. Filmler dünyamıza girdiği için var, yoksa evde 
konuşulmuyor. Mesela Amerikan filmleri, her hafta sineıııeya gidiyoruz ya Tan 
sinemasına... Bir tek Tan sineması var bizim bölgede. Sonra Yeni Sinema açıldı, 
bugün yok, sonra İnci açıldı, galiba artık o da yok... Amerikan filmleri hep tabii, 
“aslan Amerikalılar, Ingilizler kazanıyor, aptal Almanlar yeniliyor” şeklindeydi. 
O da bir kovboy kültüründen öteye politik bir şeye bürünmüş değil. Onlar 
kaybediyorlar, aptal oldukları için; ötekiler kazanıyor, daha kuvvetli oldukları 
için gibi...

Demek ki, çocukta bir “düşmanlık” kavramı yok. Rusya hakkında da... Soğuk 
Savaş’taıı itibaren Rusya -Almanya gibi değil ama- soğuk, uzak ve "onlar bizi 
sevm iyor” filan gibi...
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O da şurada başladı. Gene ortaokulda, bir Avrupa Güreş Şampiyonası 
olmuştu, Prag’ta olmalı bu, 1947 olabilir. Bu spor merakı, sporu izleme merakı 
devam ettiği için oradan bir şey alıyorsun. Bu şampiyonada şey olmuş, bizim 
güreşçilere güya Çek hakemler, hep aleyhte puan vermişler falan, bir tek Yaşar 
Doğu şampiyon olabilmişti. Mesela Celal Atik vardı, o zaman belki de Yaşar 
Doğu’dan da üstün teknik güreşçisi. Onu yenik ilan etmişler. Gazanfer Bilge’yi 
de... Dolayısıyla "ne yaparsak yapalım, onlar bizim aleyhim izdedir” düşüncesi 
başlıyor. Soğuk Savaş’ın başladığı tarih bu. 1947’nin sonbaharı olmalı. Soğuk 
Savaş olmasa böyle bir izlenim gelmeyecek.

ERTUĞRUL - Benim çocukluğumda da "hep bunlar birbirini tutar, biz onu 
için yeniliriz” izlenimi yaygındı, kaç yıl sonra Soğuk Savaş’ın yarattığı bakış 
açısı devam ediyor.

KURUÇ - Şişli Halkevi var, bizim Nişantaşı’nda, Rumeli caddesi üzerinde, 
yukarı doğru çıkarken sağda... İlkokuldan itibaren oraya giderdik çocuklarla, 
arkada basket sahası vardı. On basamak falan tribünü olabilir ve güzel bir 
kütüphanesi vardı ikinci katında.

O zamanın basket takımları orada oynarlardı. Galatasaray o zamanın en 
kuvvetli basket takımı. Zaten üç tane vardı: Galatasaray, Kurtuluş ve Modaspor. 
Kurtuluş, Rumların takımıydı. 1950’lere kadar maçlar orada olurdu. Şişli 
Halkevi, faydalı, güzel bir yerdi.

Nişantaşı’nda o zaman arsalar vardı. Mesela Şişli Terakki’nin bitişiğinde top 
oynanırdı, "Barba” denirdi oraya, nedense... Veya Topağacı’nda top oynanırdı, 
oralar tamamen boştu.

Bizim mahallede üç bakkal vardı. Biri Artin, biri Niko, sonradan da Celâl Bey. 
Güzelbahçe’nin başlangıcında bakkalı vardı Celâl Bey’in. Bir gün fotoğrafını 
-yıl 1951- diğer fotoğraflarla birlikte gördüm: Komünist tutuklaması. Meğer 
adamcağız ancak bakkallıkla geçinebiliyormuş. Karısıyla birlikte işletirlerdi 
dükkanı. Ondan sonra müşterisi azaldı ve sonra kadıncağız kapattı. Böyle ince, 
uzun, efendi bir adamdı Celâl Bey.

Artin, koşuşturan, bakkallığın dışında komisyonculuk da yapan bir adamdı. 
Komisyonculuk savaştan sonra başladı. 46 seçiminde CHP’nin afişlerini 
yapıştırıyordu, Demek ki, CHP ile bağlantısı vardı herhalde.

Gccekondu

İlk gecekondular savaş sonrası başladı. Bakırköy’e trenle gidlirdi o tarihte, 
iki numaralı dayım (Münir Öymcn) Bakırköy’de otururdu ve her geliş-gidişte 
Zeytinburnu civarında gecekonduların çıkmaya başladığın hatırlıyorum, gitgide 
arttı. Demek ki, göç başlamış, 50’den sonra çok arttı, Ne zaman başladı? 47-48’de 
başlıyor herhalde. Her geçişte, ayda bir gidiyorsak, her geçişte yeni kondular: "Aaa, 
bu yoktu; aaa, şunım damına bak; aaa, eve bak ” dendiğini çok iyi hatırlıyorum.
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“Bak postacı geliyor ”

O günlerin önemli bir adamı postacıydı.
Çünkü mektup da öğrenmenin bir çeşidi.
Ortaokuldan itibaren mektup yazmaya 
başladığımı hatırlıyorum. Demek ki, I
mektup yazma da öğrenmenin bir çeşidi 
ve postacı önemli bir adam.

Bir kere bayram tebriki yazmak gibi 
önemli bir iş var. Onun dışında da mektup.
Çeşitli vesilerle, hem arkadaşlarına yazarsın, hem daha büyüklere yazarsın, böyle 
bir yazma hevesinin başladığını hatırlıyorum. Dolayısıyla, postacı önemli bir 
adamdı, kıyafetliydi çünkü.

“Bekçi amca ”

Tabii, o günlerin önemli bir adamı mahalle bekçisiydi, kahverengi kıyafetli, 
dolaşır, geceleri düdük çalar. Polis, gördüğümü hatırlamıyorum, ama bekçiyi 
hatırlıyorum.

Hırsızlık pek nadirdi. Biz, Şişli’de otururken, -onu hatırlamıyorum, annem 
anlattı sonra- Onur (Öymen)’un babası (Münir Raşit Öymen) o tarihte bekâr, 
bizimle kalıyormuş, maaşını almış, bir yaz günü, cüzdanını masanın üzerine 
koymuş, percereleri açmış, bizim ev ikinci kattaydı, uyumuş. Bir hırsız tırmanmış, 
girmiş, cüzdanı almış, cüzdanı alıp kaçarken uyanmış, adamı görmemiş fakat 
ellerini görmüş, demiş ki, “çok düzgün elleri vardı, tırnakları çok muntazamdı ” 
diye. Adamı yakalamışlar, ellerinden tanımış. Annem adama diskur çekmiş, 
“evladım yapma böyle bak. hadi bir kere yaptın ama, bir daha yapma, bak sana 
bir parça para da vereyim, bak bu kötü alışkanıklardan vazgeç!"

Demek ki, hırsızlık nadir bir şeydi, güvenlik sorunu yoktu.
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“Başka bir . . . ”

Devlet adamlarının korunma sorunu da yoktu. Mesela, Beşiktaş’taki Barboros 
Heykeli’nin açılış törenini de hatırlıyorum. Gazete yazdı: “Cumhurbaşkanı 
İnönü açacak. ” Dolmabahçe sarayından Beşiktaş’a yürüyerek gelecek ve açacak 
yazmış demek ki, babamla gittik. Yolun iki kenarında insanlar dizili. Biz de, 
bir kenarında durduk. Sonra İsmet Paşa geldi, fraklı, yanında da birkaç fraklı 
adam, arkalarında biraz zevat var. (Önlerini gösteriyor) Şöyle geçtiler. İlk defa 
görüyorum.

Fakat bir koruma falan hatırlamıyorum, polis falan da hatırlamıyorum. Fakat, 
halk böyle baktı azizim. Alkış malkış olmadı, amigo da yok o tarihte... Halk 
da böyle baktı. Görmedikleri bir şey çünkü. Görmedikleri için, halk alkışlamayı 
da bilmiyor belki. Geldi İsmet Paşa, böyle bir anda gördüm, gitti heykeli açtı, 
peşindekiler koşuşturdular falan... Koruma yok.

1949. İsmet Paşa’nın kardeşi Nişantaşı’nda oturuyormuş, Nişantaşı Karakolu 
vardır. Karakol ile Nişantaşı arasındaki apatmanlardan birinde. Ben de oralarda 
dolaşıyorum akşamları. Dediler ki; “İnönü gelecek, kardeşinin evine” “Nerede?” 
"Şu ev" “H angisaatte?” “Şu saatte. ” Gazete bayilerinden öğreniyoruz...

Birkaç kişi duruyoruz. İki otomobil geldi, adam (İsmet Paşa) oraya girdi, ne 
polis var, ne bir şey var, öyle bir şey yok, yani... Demek ki, başka bir dünya, 
başka bir toplum, başka bir İstanbul ve başka bir Türkiye.

Bir zam anlar basketbol

İstanbul Sergi Sarayı’nın yapılışını hatırlıyorum, 1949’da açılışını 
hatırlıyorum. Ondan sonra basketbol, Şişli Halkcvi’nden oraya geçti. Bir de 
Modaspor’un bir sahası vardı. Şimdi Kilise’nin park alanı, Moda’da da orada 
oynanırdı. Kurtuluş’un var mıydı, bilmiyorum...

O tarihte, -49-50 demek ki- aklımda kalan ilk oyuncular: Kurtuluş’tan Yakovas 
Bilek vardı, böyle iri bir adam, Galatasaray’dan Kesim diye iri biri. Ve ondan genç 
o tarihte, genç takım oyuncusu ama, birinci takıma alınmış: Yalçın Granit. Yalçın 
Granit, benim bugüne kadar gördüğüm en iyi basketbol oyuncusu, gençken ben 
onu seyrettim. Müthiş bir zekâyla oynuyordu. O zaman Fenerbahçe’nin takımı 
yoktu, takımı olduğu zaman 1950’Icrde Fener’i tek başına yenen basketbolcuydu. 
Müthiş bir zekayla çok kıvrak oynardı.

Tabii, kurallar değişikli. Top kullanma süresi yoktu mesela. Top tutma, 10 
saniye meselesi falan yoktu. Mesela, Fener-Galatasaray maçlarında Yalçın kadar iyi 
basketbolcu olmamasına rağmen onu basketboldan gelen değil de, başka özelliklerle 
durduran Yılmaz Gündüz vardı. Yılmaz Gündüz, Ankaragücü’nde kaleci oynamış, 
Fener’de de basket oynuyordu. Dakikalarca topu tular Yılmaz, hatla üstüne oturur. 
Böyle tuhaf oynanırdı basket maçları. Faul yaparak ancak alacaksın.

8 4 Bilsay K uruç'a Armağan



Moda’dan da Turan diye bir basketçi vardı. Adamın deli bir hali yoktu ama, 
“Deli Turan” derlerdi, çok iyi basketçiydi. Demek ki, bunlar 40’ların sonu, 
50’lerin başının basketbolcuları. Fakat, özellikle Yalçın Granit, büyük bir 
basketbolcııydu.

Tramvay

Tramvay hep devam etti, 60’a kadar net hatırlıyorum: Bebek-Eminönti, 
Bahçekapı-Topkapı, Bahçekapı-Yedikule, Maçka-Beyazıt, Fatih-Harbiye. 
Tünel’den Şişli-Mecideyeköy; Tünel-Kurtuluş, yine Tünel’den önce Nişantaşı, 
sonra Maçka.

Epey yolcu taşıdı bunlar. Hakikaten topluma eşitlik duygusu getiren bir 
araçtır. Bugün herkes otomobil sahibi oldukça, bunu gözle daha iyi görüyorum. 
Fark, daha da fark ediliyor.

“Hiçbir şey değişmeyecek ”

46, yani DP’nin şu ünlü “el” afişinin olduğu seçim: “YETER! SÖZ 
MİLLETİNDİR!”

O seçim, bizim mahalle çocuklarının, çocuk düzeyinde DP’yi tutmaya 
başladığımız tarihtir. Bu çocuk düzeyindeki sempati, 1954 seçimlerine, yani 
bayağı ileri yaşlara kadar devam etti. 19 yaş demek oluyor. 54 seçiminden sonra, 
okullara bağlı olarak, çevrenin genişlemesine bağlı olarak, -artık dünyayı başka 
şekilde görme, kendi başına değerlendirme kapasitelerin gelişiyor demek ki,- 
1954’ten sonra bitti bende.

1950’de kazandılar. Kazandıkları zaman Celâl Bayar cumhurbaşkanı seçildi. 
Toplar atılacak, radyo söylüyor, ben de camlan açtım, toplan dinliyorum. Babam 
geldi, dedi ki; “hiçbirşey değişmeyecek

Neden öyle dediğini o anda kavramadım. Sonra kavradım: “Hiçbirşey 
değişmeyecek ”.

İlk irtica gösterisi

1950’de seviniyor herkes DP’nin kazanmasına. Babam “hiçbirşey 
değişmeyecek" dediği zaman neden dediğini kavramadım ama, babam o tarihte 
51 yaşında, irkildim. Herkes seviniyor, değişiklik olacak, yepyeni şeyler olacak. 
Umut vaad eden insanlar. Adnan Menderes, Fuat Köprülü; Celal Bayar desen öyle 
var, yanında öbür taraftan geçmiş bir sürü insan. O tarihte ben Lise 10’dayım, lise 
2 ’de yani..

ERTUĞRUL - Lise üç yıl mı, dört yıl mı?
KURUÇ - Üç yıl. Son üç galiba bizimki.
Ama, kavrayamamam şundan geliyor: Henüz çocukluğun bilgileriyle idare 
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ediyoruz. Çünkü, bu seçimden önce -o zaman İstanbul Lisesi’nde okuyorum- 
Mareşal Fevzi Çakmak öldü. O da Teşvikiye’de oturuyordu. Karakolun yanındaki 
apartman.

Evine gittik, çıktık falan, tabut ortada, öyle koymuşlar; tavaf ediliyor ama, pek 
az insan var. Fakat, cenaze töreni muazzam kalabalıktı. Beyazıt camisinden kalktı 
ve ilk irtica gösterisi orada oldu. Çünkü, tekbirlerle kaldırdılar. Bir kalabalık çıktı, 
resmi törenle göürülmesine izin vermediler. Eyüp’e kadar... Ben Edimekapı’ya 
kadar yürüdüm. Yolda "Aliahuekber,; Allahuekber, lailahe illallah” sesleriyle 
götürdüler. Kim öncülük etti, nasıl oldu bilmiyorum ama, ilk irtica gösterisi 
oydu. Büyük bir gösteriydi.

Hafta içi günlerden biri, okul var. Teneffüste, lisenin bitişiğindeki duvara 
turmanarak kaçıp cenazeye gittik. Çünkü onu görmemek büyük bir şeyi kaçırmak 
demek olacaktı. İğne atsan Beyazıt meydanında yere düşmeyecek. O zaman tam 
DP’nin momentumu diyelim ve orada kazandılar.

Demek ki, henüz kişilere bakıp filan değerlendirme yapıyorum, 15 yaşındaki 
çocuk aklımla ve toplum hakkında argümanlar, tezler, konuşmalar yok, kişiler var 
ve aşağı yukarı sinema artistleri gibi değerlendiriyorsun kişileri; “onu değil, bunu 
tercih ederim " gibi...

Oysa, yeni bir bilgiydi babamın dediği “hiçbirşey değişmeyecek” sözü ama, 
onu irdeleyecek bilgiden yoksundum. DP’ye çok insan gibi umut, iyimserlik, 
güven duyguları devam ediyordu.

Demek ki, öğrenme sürecinde zaman, bazen hızlanıyor çevreye göre, yeni 
girdiğin çevreye göre, bu yaşa bağlı bir şey de değil galiba, “şu yaşa gelince daha 
iyi düşünürsün” diye bir şey yok, bazı şeyleri daha erken kapabiliyorsun, bazı 
şeyleri de ancak ileri yaşta, ortam ve zihin zenginliğin arttığı zaman. Üniversite 
bunun bir giriş kapısı...

Üniversite

ERTUĞRUL - Siz doğrudan İktisat mı istediniz, başka bir yer mi?
KURUÇ - Ben mimar olmak istiyordum -şimdi Ayşegül oldu ya- resmim 

iyiydi. Hatta sergi açmışlığımız falan da var, avantür yıllarımızda 50’lerde...
Grup sergileri açtık. O zaman nadir olan şeyler bunlar. Fakat, Mimarlık 

sınavını kazanamadım. Kızdım da sınava. Çünkü çizgi çizmeyi bilmeyenler 
kazandı. Güzel Sanatlar Akademisi’ne gitmeyi düşünüyordum. Demek ki, ya ben 
birşeyleri eksik bıraktım ya da olmadı kısacası.

O olmayınca, “neyi yazayım" filan diye düşünüyoruz. Bizim mahallede de 
bir çocuk var. Benden birkaç yaş büyük, İktisat Fakültesi’ne gidiyor. Sonra spor 
muhabiri oldu. Nurhan Aydın: “İktisat’a g e l”, dedi, “İktisat çok iyidir” dedi. 
Nurhan oraya gidiyor, madem geçiyor, fena da değil diye, ilginç bir şey olabilir
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diye, hiç ilgim olmamasına rağmen, hiç aklımdan geçmemesine rağmen, İktisat’a 
kaydoldum.

O zaman öyle giriş problemleri filan yok, aşağı yukarı nereye istesen 
giriyorsun. İktisat’a kaydoldum. Zaten, son sınıfa gelene kadar da iktisada hiç 
merakım olmadı. Son sınıfta yabancı kitapları okumaya başlayınca, iktisadı 
İngilizce okumaya başlayınca ufuk açılmaya başladı

Okutulan iktisat, -şimdi de hâlâ öyledir belki gençler için- lezzet vermiyordu. 
Ufkunu açmıyordu çünkü. Toplumda birçok şeyin değiştiğini yaşıyorsun. Yaş 
20’ye filan gelince, birçok şeyi kabul etmen etmemen meselesiyle karşı karşıya 
kalıyorsun. Bu kabul edilebilir mi, bu kabul edilemez mi, kafanda yargılamalar 
başlıyor. O yolda üniversitenin verdiği bilgilerin senin işine yaraması lazım, 
seleksiyon yapabilmen lazım.

Fakülte, böyle bir şey vermiyordu. Hocaların hepsi kaliteli hocalardı, ama 
dersini verip giden hoca tarzında hocalardı. Belki de DP politikalarına ya karşı 
olmadıkları için ya da bir seçenekleri olmadığı için “böyle olmaz, şöyle otur" 
diye seçenekleri olmadığı için, üniversite kendi başına bir farklı iktisat politikası 
önerisi yaratmamıştı. Sıkışıyor ekonomi, biz onu o zaman algılayamıyoruz 
tabii. Biz neyi algılıyoruz, enflasyonu algılıyoruz. 1950’li yıllarda enflasyonu 
öğreniyoruz. Ama, ekonominin bütün gidişi hakkında bir şey yok. Keynes’i gelip 
anlatıyor hocanın biri, ama ölü bilgi. Kütüphane rafında duran, okumayacağın 
kitaplar gibi bir bilgi. Sınavına girip geçiyorsun o kadar. Dolayısıyla yaşamayan 
bilgiler...

ERTUĞRUL - Alman hocalar var mıydı?
KURUÇ - Yoktu dönmüşlerdi. İzak diye bir hoca vardı ama o İşletme’ye 

gelmiş, bize hiç yabancı hoca gelmedi.
Ama tanınmış hocalar vardı. Kazım Atıf Kuyucak, Refii Şükrü Suğla, Sabri 

Ülgener, Ömer Lütfi Barkan, Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu, bunların hepsinde 
okudum. Yegâne pekiyiyi de Ömer Lütfü Birkan’dan aldım.

Üniversitede, ben bütün derslere devam etmedim. Çok cazip gelmedi. 
Sınavlara girip geçmenin mümkün olduğunu anladıktan sonra seni saran yoksa, 
derslere girmiyorsun, O zaman da arkadaşlık sınırlı oluyor.

ERTUĞRUL - Ama, Erdoğan Alkin’i söylemiştiniz?
KURUÇ - Erdoğan tabii bizim sınıfta, Rüştü Altay vardı. Danıştay 10. Daire 

Başkanlığından emekli oldu. Daha çok taşra hakimdi İktisat Fakültesi’nde, 
yüzde altmış taşra diyebilirim.

ERTUĞRUL - Kaç öğrenciydiniz hocam?
KURUÇ - Sınıfta yüz kişi filanız herhalde. Daha fazla değiliz gibi hatırlıyorum. 

İktisat Fakültesi’nin bir büyük amfisi vardır; o birinci sınıf. İkinci sınıftan itibaren 
azalır öğrenci sayısı, daha küçük sınıflara yerleştirilir, Mülkiye’nin sınıfları gibi 
aşağı yukarı, ondan biraz daha küçüktür.
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ERTUĞRUL- Bölüm var mı İktisat’ta?
KURUÇ - Bölüm var. Bölüme ayrılmıyor. O zaman işletme var, muhasebe, 

sosyal siyaset var, siyaset bilimi diye bir şey var, ben ona ayrıldım. Dört bölüm 
olması lazım.

ERTUĞRUL - Normalde Siyaset Bilimi, bugünkü adıyla Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi bölümü mezunusunuz, yani.

KURUÇ - Kamu Yönetimi değil ama, İdari Hukuku okudum. Sıddık Sami’nin 
(Onar) böyle tuğla gibi bir kitabi vardır. Onu okudum ve idare hukukundan, idari 
kaza (yargı) dahil, neredeyse bütün hukuklardan sınava girdim. Ticaret hukuku, 
evrak hukuku, deniz ticaret hukuku vs.

ERTUĞRUL - Aslında o zaman İktisat Fakültesi de, bir tür Siyasal Bilgiler 
Fakültesi gibi.

KURUÇ - Evet öyle idi ama, son sınıfta bölümlere ayrılıyordu.”
ERTUĞRUL - O tarihlerde Siyasal da son sınıfta bölümlere ayrılıyordu. 
KURUÇ - Öyle mi? Üç yıl ortaktı, son sınıfta ayrıldık.

Spor sayfaları ya da 50 ’lerden naklen yayın

ERTUĞRUL - Çok iyi bir spor izleyicisisiniz, spor okurusunuz. Nereden nasıl 
başladı? Ya da “zaten başka tiirlii olamazdı ” mı?

KURUÇ - Okuma yazmayı söktükten itibaren başladı. Tabii, o zamanlar 
gazetelerin spor sayfaları yoktu. Spor sayfaları çok sonra oldu. Bir iki sütun 
olurdu. Önemli maçlar, ilk sayfadan verilirdi. Fener-Galatasaray, Galatasaray- 
Beşiktaş, Feııer-Beşiktaş gibi. Sayfanın altında küçük bir şekilde olurdu. O cn 
arka sayfada filan da değil.*’

ERTUĞRUL - Devam sayfasında mı?
KURUÇ - 6., 7. sayfada filan.
Şöyle, savaşta muhtemelen 6 sayfaydı gazeteler. Tam hatırlamıyorum ama 6 

olabilir, bilemedin 8, daha fazla olamaz. Demek ki 5. 6. sayfada filan olurdu.
Okuryazarlıkla, ilkokul öğrenciliği ile spor merakının başladığı andan itibaren, 

bütün spor haberlerini okuduğumu hatırlıyorum. Dolayısıyla takımları ezbere

* Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde de 1960’tan önce üç sınıf ortak okunuyor; bölümler, dördüncü 
sınıfta ayrılıyordu.

** Gazeteler, “tam sayfa, dört renk reklâm ” halini alıncaya kadar, en arka sayfalar “spor 
sayfası”ydı. Milliyet, bu geçişe direnen son gazete oldu ama, o da -yanılmıyorsam- Sedat 
Ergin döneminde “kapitalizm”e yenildi (!). Ama karşılığında spor sayfalarını arttırdı. Zaten, 
Milliyet, Abdi İpekçi yönetiminde -1970’lerin ortalarında-Türkiye’nin ilk haftalık spor (futbol 
değil, spor) eki veren gazetesidir. Bilsay Kuruç’un anlattığı 40’!ar, 50’lcr ise, gazetelerin spor 
sayfasının olmadığı dönem. Sadık bir spor (futbol değil, spor) okuru olduğu için, üç dönemi 
de gayet iyi biliyor. Bu satırların yazarının 1966’da başlayan, gazeteleri “sondan başa’’ doğru 
okuma alışkanlığı, spor sayfalarının o dönemde en arka sayfada olmasından kaynaklanıyor ve 
hâlâ değişmedi.
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saymak filan insanın hafızasına o zamandan yerleşir. Yani o günün mesela Fener, 
Galatasaray takımlarını filan sayabilirim. Sayayım mı?

ERTUĞRUL - Tabii, hocam.
KURUÇ - Fenerbahçenin en iyi takımı şeydi, 1947-48, kısmen 49 başı diyebiliriz. 

Onbir, WM sistemine göredir o. Yani kaleci, iki bek, üç lıaf ve beş hücum:
Cihat - Murat - Ahmet, Selahattin - Sami - Küçük Halil, Küçük Fikret - Erol

- Suphi - Lefter - Halit.
Halit Deringör var ya, o Halit.
ERTUĞRUL - Cumhuriyet yazarı, Halit Deringör...
KURUÇ - Evet, o Halit.
Macar antrenör Molnar dönemi, kısa paslı ve müthiş etkili oynarlardı. Hepsinin 

de top becerileri çok yüksek idi.
Beşiktaş’ın armadası: O savaş yıHarındaydı, o da şöyle olabilir. Ama karışık 

daha sonra da Beşiktaş’ın bir iyi takımı vardır 50’lerin başlarında. Savaştakinde, 
bir kere hücum hattını biliyorum, Sabri-Hakkı-Kemal-Şeref-Şükrü... Kemal 
olağanüstü bir santrfordu. Belki de...

ERTUĞRUL - Anneannem bir süre Şişli, Bomonti’de onlarla aynı apartmanda 
oturdu. Başlarından talihsiz bir olay geçti onların.

KURUÇ - Öyle mi? O hapse filan girdi.
ERTUĞRUL - Evet.
KURUÇ - Fakat, kıvrak müthiş bir oyuncuydu. Mesela, Fenerbahçe Stadında, 

Beşiktaş Fener’i 1-0 yenmişti. O maçta Cihat’a böyle kıvrılarak attığı golü 
hatırlıyorum, müthiş bir santrfordu. Belki onun gibisi hiç gelmedi. Metin Oktay’ın 
stili başkaydı. Bununki bambaşkaydı. Bu böyle delici, sokulan bir santrfordu.

Şeref, mesela emsalsiz bir voleci sol içti. Bir maç hatırlıyorum, son günleri 
Şeref’in. Demek ki, 1950 filan olmalı. İnönü Stadı’nda Fener-Beşiktaş maçı...

ERTUĞRUL - Mithatpaşa değil mi o zaman?
KURUÇ - O zaman daha değişmemiş.' Yağmurlu bir hava, maç 0-0 bitti. Deniz 

tarafındaki kaleye Beşiktaş korner attı. 18’in dışında kornerden Şeref’in ayağına 
geldiği anda müthiş bir vole. Gelen topa, havadan gelen topa bir vole, tam 90’a 
ve aynı anda Cihat’ın uçtuğunu hatırlıyorum, böyle sarı şekilde ve girmedi, tam 
köşeyi sıyırarak gitti. Fakat, o volesi gözümün önünde. Bugünkü futbolcularda 
olmayan bir şey, her pozisyonda voleyle gol atabilen bir oyuncu.

Hakkı, otoriter ve müstebit, fakat çok hakim, yırtıcı bir futbolcu.
Şükrü, zaten sol açık. Şükrü Gülesin, gelmiş geçmiş en iyi sol açık. Kornerden 

gol atar iki ayağıyla, sağdan ve soldan. Kavisli ve köşeye, arka köşeye gider 
muhakkak. Çok golünü seyrettim.

* Benim kuşağım için o stadın ilk adı "Mithatpaşa”, sonraki adı "İnönü’ydü. Meğer, stad
1947’de ilk açıldığında (Bilsay Hoca, o staddaki ilk maçı da anlattı) adı İnönü’ymüş. Daha
sonra DP, Mitlıatpaşa’ya çevirmiş, sonra yeniden İnönü olmuş.
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Fener-Beşiktaş maçı vardı yine. O da 1950’lerde olmalı. Güneşli bir hava. 
Gene İnönü’de. Fener kalesinde Cihat oynuyor. Gene deniz tarafına Beşiktaş 
geliyor. Uzun bir top attılar Şükrü’ye. Fener’de santraf bir çocuk vardı Refet 
diye. Şükrü, hem böyle iri gövdeli, hem de çok süratli. Şükrü topa yetişti, bu 
zavallı da arkasından yetişti; beline sarıldı; yani, bugünkü kurallara göre kırmızı 
kart. Beline sarıldı, fakat Şükrü söke söke...

ERTUĞRUL - Onunla beraber mi gitti?
KURUÇ - Şükrü gitti. Gücüne dayanamadı, bu kendi düştü. Şükrü top ile 

yalnız kaldı, Cihat ile karşı karşıya. Cihat’m farkı işte. Ellerini beline koydu. 
Şükrü’ye doğru yürüdü; "ofsayt verdi, ofsayt verdi" dedi ve Şükrü büyük bir 
kızgınlıkla topu auta, tribünlere attı. "Ofsayt falan y o k ” dedi hakem. Dönüp 
öğrenince Cihat kahkahalarla gülüyor, bu da saçını başını yoluyor böyle bir tablo 
ve bütün tribünler gülüyor.

Keza, tabii İnönü Stadı’nda, Macar Milli Maçı’nı seyrettim.
ERTUĞRUL - Meşhur maçı...
KURUÇ - Evet. Sabah 7.30 da girdik. Şansla, çünkü daha erken saatte kuyruklar 

oluşmuş. Benim yakın bir arkadaşım vardı Selami. Onunla girdik maça. 7.30 da 
girdik, 14.30’da filan başladı galiba. Bir kış günü. 3-1 biten maç. Bizimkilerin iki 
golü ve Macarların bir golü önümüzde, o deniz tarafındaki kaleye oldu. Lefter’in 
ve Metin’in attığı goller. Onlardan da Puşkaş atmıştı.

Onun gibi, İnönü Stadı’nda çok maç seyrettim. Açılışından itibaren, çünkü 
açılışı Beşiktaş’ın İsveç takımı AİK ile idi." Tel örgü filan yoktu ve insanlar oyun 
çizgisine kadar geliyorlardı. Beşiktaş kazandı galiba, 3-2 filan olabilir o maç. O 
açılış maçını hatırlıyorum. Yepyeni bir stad, ne Şeref Stadına ne Mecidiyeköy’e 
benziyor...

Sonra ilk lig maçı da, bir Fener - Beşiktaş maçıydı. Yine deniz tarafındaki açık 
tribünden izledim. Beşiktaş 3-1 yendi. Güzel bir maçtı.

Galatasaray’ın güçlü takımı da şudur. Kemal tipindeki santrforu vardı 
Galatasaray’ın. O zavallı da hapse gitti, Reha. Reha - Bülent iki kardeşti. Bülent 
santrhaf oynar, çok iyi bir santrhaftı. Röveşatayı ilk yapan futbolcudur Türkler 
arasında. Yani, top böyle gelir Bülent arkasını döner ve röveşata ile topu çıkarır. 
Müthiş bir santrhaftı.

O zamanlar tribünlerle futbolcuların ilginç diyalogları vardı. Vakit geçirmek 
için şey eder, böyle donunu filan düzeltir. Fener tribününden bağırırlar buna: 
"paytak, ördek” filan. Tribüne döner selam verir, sonra tekrar düzeltir, tekrar 
selam verir, tekrar düzeltirdi vakit geçirmek için. Böyle şeyler yapardı.

* Söyleşi metninin kontrollerini yaparken, -rastlantı- 5 Kasım 2011’de, TRT-3’te yayınlanan
“Ümit Aktan’la Haydi Maça” spor programında, o ilk maçta verilmiş plaket gösterildi. Plaket,
İnönü stadının açılış maçında, o staddaki ilk golü atan -daha sonra Beşiktaş’ın efsanevi başkanı
olacak- Süleyman Seba’ya verilmişti.
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Bir Fener-Galatasaray maçında; İsfendiyar vardı Galatasaray’ın sağ açığı, o 
takım güçlüydü işte Galatasaray’ın...

ERTUĞRUL - Turgay’lı takım mı?
KURUÇ - Turgay’lı takım evet. Turgay, kaleci Erdoğan’dan sonra, bizim 

mahallede otururdu Turgay. Yeniyol sokakta Güzelbahçe’nin...
Turgay-Naci-Necmi, Musa-Bülent-Doğan olacak, Doğan, yani spor yazarı...

ERTUĞRUL -Koloğlu.*
KURUÇ - Evet, İsfendiyar-Gündüz-Reha, Muzaffer, -kırmızı Muzaffer- sol 

açık Orhan zannediyorum. Çok güçlü bir takımdı.
Fener-Galatasaray maçında, kapalı tribün tamamen Fenerli, sol tarafında 

GalatasaraylIlar oturur. Karıncaezmez Şevki vardı Galatasaray’ın amigosu. O, 
baştan aşağıya sarı-kırmızı elbiseler giyer. Taksisi filan hep sarı kırmızı, çiçekler 
bile sarı kırmızı, enteresan bir adamdı. Böyle, elinde bayrakla heykel gibi kapalı 
tribünün ön balkon kısmında ayakta durur.

İsfendiyar sağ açık oynuyor, Fener tribünden de buna bağırıyorlar: "Kel, kel, 
k e l” diye, saçları dökülüyor. Bu topu aldığı zaman seyirci "kel, kel, k e l” diye 
bağırır. Bir kere topu aldı, birkaç kişiyi geçti, mükemmel bir orta yaptı, neredeyse 
gol olacak: “O ooo” filan dedi, Fener tribünü. Döndü, Fener tribününün önüne 
geldi, şöyle bir reverans yaptı. Bütün tribün onu alkışladı. Böyle, mizahı olan 
yıllardı. Kavga filan da olurdu tabii ama, mizah da vardı. Spor sayfaları henüz 
yoktu ama, mizah anlayışı vardı.

Hakemler, sahaya âdeta resmi kıyafetle çıkarlardı. Siyah, fakat pantolonu kısa. 
Kravatlı, bazen yaka açık, üstünde ceket, altında kısa pantolon. İşte gerisi normal 
çorap filan. Dolayısıyla, hakem resmi kıyafetle koşardı. Sahada biraz matrak bir 
kıyafet. Ciddiyet veriyordu anlaşıldığına göre. Önemli hakemler vardı: Mesela, 
Şadi Tezcan, ünlü bir hakem; Doktor Tarık Özerengin hem doktor, hem hakem 
gibi.

ERTUĞRUL - Diğer sporları da izlemeye gider miydiniz? Şampiyonaları 
filan?

KURUÇ - İlginç olan, demek ki şehirlerin özelliği spora damga vuruyor. 
Mesela, atletizm o yılların favori sporu. Balkan yarışmalarını hatırlıyorum. Ben, 
Türkiye’de atletizmi 47-48’den itibaren seyrettim. Eski atletleri oradan itibaren 
biliyorum. Cezmi Or’u göremedim ama, -erken ölen bir atlet- mesalâ Mücahit 
Öner’i çok seyrettim, Osman Coşku ile çekişirlerdi.

Kemal Aksur vardı, 100-200 metreci. Galatasaray’dan Turgay’ın ağabeyi 
vardı; Oğuz Şeren. O da 100-200 koşardı. Kemal Horulu vardı 400 metreci

* Doğan Koloğlu. Galatasaray’dan sonra uzun yıllar spor yazarlığı yaptı. Türkiye’de “hücum
futbolu”ııun en büyük destckçilcrindeııdi ve Bilsay Kuruç’un söyleşide tarif ettiği düzeyli ve
derinlikli spor yazarlığının en önemli örneklerinden biriydi. Bilsay Kuruç’un sitayişle söz ettiği
Orhan Koloğlu’nun da kardeşiydi.
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Galatasaray’dan. Fener’den, Doğan Acarbay vardı. Ekrem Koçak dalıa sonradır, 
800 metreci. Toına Balcı çekiç atar. Fena da değildi, mesela Ekrem Koçak’ııı 
Balkan şampiyonlukları vardı.

Bir Balkan şampiyonası hatırlıyorum. İnönü Stadı’nda yapılıyor. O zaman 
gazhane vardı, (Stadın Harbiye tarafı) orada tribün yoktu, ama stadın tamamı 
doluydu aşağı yukarı; demek ki atletizme ilgi genişti. Yani, orta sınıf -yine ona 
gelelim- hep kültüre eğilimini gösterirdi. Şimdi televizyonlarda seyrediyoruz 
değil mi, Stockholm’den, Oslo’dan filan seyrediyoruz, bakıyorsun bütün stad 
dolu. Bizde de manzara aşağı yukarı öyle idi ve kadınlı erkekli idi tribünler.

O zaman dereceyi elektronik olan sayan kronometre yoktu. Elle basılırdı. 
Anons ederler ve o anda stad susar, dereceyi dinler, derece anons edilir. 
Dolayısıyla, kültürün bir parçasıydı.

Futbol seyircisi biraz farklıydı. Mesela, 50’lerde, maçların devre aralarında 
bazen bir yarışma yaparlar; futbol seyircisi bakarama, o kadar anlamaz, atletizmin 
ayrı bir seyircisi vardı.

ERTUĞRUL - Ben de maç aralarında atletizm yarışmaları hatırlıyorum 
İstanbul’da. Benim zamanımda da vardı. Ben de izledim İnönü’de. Şimdi, 
İnönü’de atletizm pisti bile yok. Onu da kaldırdılar.

KURUÇ - Hazin, hazin tabii, stadı yıkacaklarmış baksana.
Güreş, Spor ve Sergi Sarayı’nda yapılırdı. İlginç olurdu tabii. Onu ünlü 

güreşçilerin olduğu dönemde seyrettim. Yani Yaşar Doğu, Celal Atik, Gazanfer 
Bilge filan, o günlerde. Onları seyrettim.

Boks da seyrettim epey, ama çok cazip değil.
Onun dışında kayda değer spor? Voleybolda çok geriydik. Baskette 

yabancılarla başa çıkamazdık. 50’lerde çok farklıydı. Mesela, bir voleybol 
turnuvası hatırlıyorum, Sovyet takımı, bütün Doğu Avrupa takımları müthiş 
oynuyorlardı. Bizim halimiz perişandı. Çok büyük fark vardı arada. Voleybolun 
öyle oynandığını ilk defa orada gördüm. Yani, bugün nasıl oynanıyorsa, aşağı 
yukarı öyle oynanıyordu. Bizimki basit, okul voleybolunun biraz ilerisinde...

Tabii, spor yazarları da böyle dedikodu filan yazmazlardı, yorum yazarlardı. 
Demek ki, o yazar tipi de değişikti. Çünkü, spor yazarı ile gazetenin öteki 
yazarları arasında büyük bir kültür farkı yoktu. Aşağı yukarı aynı düzeyde 
insanlar sayılabilirlerdi. Öyle bir düzey vardı.

İstanbul (Erkek) Lisesi

İstanbul Lisesi, öteki liseler gibi o zaman hocaların kalitesi ile kendini var eden 
bir lise. Lisenin edebiyat hocaları mesela, benim okuduğum Rıfkı Melûl Meriç, 
Türk edebiyatını önemli bir ismi. Öteki sınıflara giden Hakkı Suha Gezgin, Tahir 
Necat Gencan. Bunlar, Türk edebiyatında isim.
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Matematikçi, Fazıl Say. Sanıyorum, piyanist Fazıl Say’ın dedesidir. Fazıl 
Say’ın matematik kitabı vardı. Fazıl Say’da ben iki yıl okudum matematiği. 
Esmer bir adam, böyle kaşları var filan. Herhalde iki oğlu olmalı, Ahmet Say 
-Fazıl Say’ın babası- herhalde onun oğlu zannediyorum. Fazıl Say’ın, bir de, 
Metin diye bir çocuğu vardı, bizim sınıfta, o da onun oğluydu. Fazıl Say, esmer 
bir adam; Metin de, sapsarı bir çocuktu.

Tarih hocası Zekai Kornapa, babamın da Şam İdadisi’nden tarih hocasıymış. 
Müthiş tarih anlatır. Müthiş anlatır ama, Milli Mücadelede yargılanmış ve ipten 
zor kurtulmuş, onun için babam da dedi ki; “bu İnönü’yü filan pek sevmez, ama 
onu açıklayamaz da. ” Daha çok Osmanlıcı bir adam gibi, ama belli etmez.

Felsefe hocası Keyise Hanım da, annemin hocasıymış. İkisinde de okudum. 
Keyise Hanım, Türkiye’nin ilk kadın felsefecisiymiş. Uzun boylu, bilge bir kadındı. 
Taviz vermez, disiplinli. Ödev verirdi mesela herkese: “M aarif klasiklerinden bir 
kitap okuyacaksın ve anlatacaksın ”. Bana, “Sokrates 'in Müdafaası ”nı vermişti. 
Ben de, onu okudum. Böyle, biriydi.

Haşan Ali Yücel’in mantık kitabını okuduğumuzu hatırlıyorum ders kitabı 
olarak. Bayağı ciddi bir mantık kitabıydı. Nurettin Sadak’ın sosyoloji kitabını 
okuduğumuzu hatırlıyorum.

Muallim muavini İskeçe İbrahim vardı, Fenerbahçe’de santrfordu. Ben İskeçe 
İbrahim’i Fener takımında seyrettim. Sonra, Suphi gelince galiba, birinci takımda 
yedek kaldı. Tabii, o zamanlar yedek yoktu. Yani 11 kişi çıkar takım, yedek 
futbolcu yoktu. Oyuncu değişikliği yoktu. Sakatlanırsa o çıkar, 10 kişi kalır takım.

İstanbul Lisesi okul olarak, çok güzel bir binadır, esaslı bir binadır. Eski 
Düyun-u Umumiye binası. Hâlâ öyle. Üç yıldır gidiyorum törenlere, okul günü 
yapılıyor, “Aşure Günü” deniyor ona. Hakikaten bina bakımlı, bizim sınıflar 
duruyor, güzelleşmiş.

Babam İstanbul Lisesi’niıı hocası olduğu için liseyi orada okumamı istedi. 
Dolayısıyla, ben Nişantaşı’ndan her gün oraya gidip geldim.

ERTUGRUL - Babanızla beraber mi, ayrı mı?
KURUÇ - Bazen beraber bazen ayrı, çoğunlukla ayrı. Babamın öğrencisi 

olmadım hiç. Demek ki öğretmenlerin çocuklarını okutma hakkı var, aksi takdirde 
muhtar kağıt verirse, o okulda okuyabiliyorsun.

Şişli Terakki ve Işık, özel okullardı. Fakat, liseyi burada okumamı istedi babam. 
İstanbul Lisesi’nde sınıfın kompozisyonu değişik. Daha çok halk çocukları vardı. 
Nişantaşı okullarında, daha varlıklı ailelerin çocuklarını görürsün. Mesela, II a 1 i t 
Refiğ bizim sınıftandır. Orta l ’de ve 2’de Halit’le aynı sınıftaydık. Öbür tarafta 
halk çocukları vardı. Oradaki çarşılarda kunduracının oğlu, çantacının oğlu filan 
gibi, dolayısıyla topluma uyum meselesi bakımından benim hesabıma önemli 
oldu: Değişik bir dünyayı tanımak...
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Farklı bir ortam, çocuklar farklı şeyler konuşuyorlar, halk çocukları, bizim 
Nişantaşı çocuklarından farklı şeyler konuşuyorlar. Arada büyük bir sınıf 
farkı yok; fakat insan ilişkileri farklı, aile yapısı farklı. Ailelerini de gördüğün 
zaman daha seremonisiz çocuklar ve aileler. Daha basit belki ama, daha verici 
insanlar. Onu, orada içlerine girdiğin zaman hissediyorsun, seni hamur ediyorlar. 
Oradan üniversiteye geçiş o bakımdan daha kolay oldu, daha rahat oldu. Çünkü, 
üniversitede de gene halk çocukları ve taşralı çocuklar vardı. Onun için bu, 
zahmetsiz bir geçiş, görerek, öğrenerek ve isteyerek geçiş oldu, daha kolay oldu.

Yalnız, bir farkı vardı tabii. O zaman İstanbulluların İstanbul’u orasıydı. 
Çocukları farklıydı ama, Nur-u Osmaniye, Beyazıt, Cağaloğlu’nda oturan ailelerin 
hepsi “ İstanbullu”ydu. Bugün farklı, bugün “İstanbullu” yok. Bugünün İstanbul 
kimliği yok, ama o zaman İstanbul kimliğinin çocuklarıydı hepsi. Dolayısıyla, 
onlar o bütünün parçalarıydı.

6-7 Eylül

KURUÇ - 6-7 Eylül 1955. Üniversiteye başladığımız zaman...
ERTUĞRUL - Ve, Demokrat Parti sempatizanlığını bıraktığınız zaman...
KURUÇ - Evet evet, 54 seçiminden sonra sempatimin kalmadığını 

hissediyorum. 54 seçiminde Taksim’de büyük bir mitingi vardı DP’nin. En son 
orada izledim Adnan Menderes’i. Çok büyük bir kalabalık ama, ilk kez orada 
demagoji tarafını hissettiğimi hatırlıyorum. Arkasında büyük bir çoğunluk var ve 
herşeyi, “canı ne isterse yapabilir”'] orada hissettiğimi hatırlıyorum.

Ondan bir yıl sonra, 6-7 Eylül oldu. O ara zaten ekonomi sıkışmıştı. Yani, 
kıtlık ve enflasyon başlamıştı. Dolayısıyla, Menderes’in söyledikleriyle, hayatın 
bağdaşmadığı -iktisatçı gözü ile filan değil tabii ki, fakat- yaşanarak anlaşılıyordu, 
söylediği doğru değil. Hem kıtlık var. Kıtlığa karşı getirdiğin Milli Korunma 
Kanunu var. Bir de zorbalık başladı. Cart curt filan başladı ve o konjonktürde bu 
6-7 Eylül oldu. 6-7 Eylül vahşi bir şeydi. Çünkü, gördüm Taksim’i, Beyoğlu’nu; 
bizim Nişantaşı’nda birçok dükkânın yağmalanmış olduğunu... Yağmalanırken 
görmedim de, ertesi gün hepsini gördüm. Beyoğlu kokuyordu. Taksim’den 
itibaren kokuyordu. Çünkü, şarküterilerin hepsini harap etmişler. Akla hayale 
gelmeyecek şekilde, Taksim'den Tünel’e kadar öyle bir yağma manzarası vardı 
ki, aşağı yukarı bütün dükkânlar... Ve orada azınlıklar yeni pozisyon aldılar, 
Rumlar, Ermeniler...

ERTUĞRUL - Okulda arkadaşlarınız var mıydı?
KURUÇ - Çok. Benim Rum, Ermeni, Yahudi, çok arkadaşım vardı. Evlerine 

gideriz. Rum arkadaşımın anneannesi var, elini öperim filan, normal bir şeydi. 
Alışkanlıklarından farklı olmayan şekilde yaşarlardı.
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Yalnız, azınlıkların Türk çocuklarına göre kültüre yatkınlıklarının daha fazla 
olduğunu hissediyorum o zaman... Daha kültürlüler, daha çok okuyorlar, daha 
fazla şey biliyorlar, bu hissediliyor. Arkadaşlıklar değişmedi, fakat 6-7 Eyltil’den 
sonra kendilerini koruyacak bir pozisyon aldıklarını hissediyorum.

Bu, DP'nin en önemli darbelerinden biri, belki de DP’nin topluma indirdiği 
en önemli darbesi. Siyasal yaşama değil de, doğruca topluma. Toplumda 
çatlaklar yarattığı darbe. Çünkü, insanların saldırganlığını hatırlıyorum. Bizim 
Nişantaşı’nda başlamıştı. Bayraklarla koşuyor halk sokaklarda, şeye doğru 
koşuyorlar, bir şeyi yakıp yıkmak için koşuyorlar. DP'nin gençlerde böyle bir şey 
yarattığı, gerilimi tırmandıran bir adım attığı o zamandan, zihnime de yerleşmiş. 
Gerilimi tırmandırıyor. Demek ki, ekonomik sıkıntının başladığı yıl 54, 55-56 
bunlar sıkıntı yılları. Hem kıtlık var, hem enflasyon var. Şikayetler başlamış 
pahalılıktan; gerilimi tırmandırıyor ve üniversitede üzerine de baskı başlıyor.

Çünkü, üniversitede, Hukuk Fakültesi’nde eleştiriler başlıyor ve ilk kez 
üniversitede sivil polislerin gezdiğini gördük. O zamanlar İktisat ve Hukuk 
fakülteleri -hâlâ öyle herhalde- aynı binanın içindeydiler ve biz, -bir-iki arkadaş- 
Hukuk’taki derslere daha çok giderdik. Daha cazip geliyordu. Sıddık Sami 
Onar, Ragıp Sarıca, İdare hukuku dersleri verirler. Dersleri doluydu. Çoğunlukla 
bu idari tasarruflara getirirler. Onu, DP’ye dokundururlar. Ragıp Sarıca daha 
kuvvetli, Sıddık Sami Onar daha nazikâne eleştirirler. Özellikle Ragıp Sarıca, 
yani bilimsellikten uzaklaşmayan, fakat dolu eleştiriler yapar. Hüseyin Nail 
Kübalı da anayasa veriyor. O günün deyişiyle “esas teşkilat” dersi veriyor. 
Kubalı’yı bakanlık emrine aldılar, taıih 58 filan olmalı herhalde. İşte o günlerde 
sivil polisler dolaşmaya başladı üniversitenin içinde. Bu, ilk kez oluyor.

Demek ki, birkaç şey üst üste geliyor. Kıtlıklar, enflasyon, daralma, milli 
korunma uygulamaları, 6-7 Eylül, üniversiteye sivil polislerin girmesi filan. Bu, 
öğreten bir süreç. Tabii, negatif taraftan öğretiyor; fakat, “hukuksuzluk nedir 
sana öğretiyor. Dolayısıyla, bizim İktisat hocalarımızdan pek ekonomi ile ilgili 
eleştiri gelmezdi ama Hukuk’tan gelirdi. Onun için ...

ERTUĞRUL - Kendi dersinizden çok onlara gidersiniz.
KURUÇ - Kendi dersimizden çok onlara giderdik.
Dersini iyi veren ve giden hoca tipiydi İktisat’takiler. Kaliteli idiler ama, böyle 

iktisat forumu gibi bir şey yaratmazlardı. Daha sonra 60’larda, 1970’lerde bizim 
Mülkiye’de gördüğümüz türden şeyler değildi. Niyetleri yoktu; zaten, böyle 
bir alışkanlıktan da gelmiyorlardı. Değişik politika önerileri de yoktu. Biraz 
bugünküler gibiydiler yani. (Gülüşmeler) Sadece, kaliteleri daha üstündü.

Yalnız, Kubalı vakası, ilk kez üniversiteye sivil polislerin gelmesi, dolayısıyla 
rejimin hoşgörüsüzlüğü, hükümetin hoşgörüsüzlüğünün somutlaşması falan, bu 
öğretici bir şey.

Bilsay Kııruç'a Armağan 9 5



DP ve A K P üzerine

ERTUĞRUL - Siyah Beyazdan, renkli ekrana geçerseniz bugün nasıl?
KURUÇ - Bugün berbat canım...
ERTUĞRUL - İki ekran yanyana, DP ile AKP’yi karşılaşırsanız?
KURUÇ - Şöyle demek lâzım. Adnan Menderes ve DP’nin yöneticileri siyasal 

mevzii kolayca kazanabilmek için Cumhuriyet rejiminin birdenbire sınırlarını 
zorlamaya başladılar. Umulmadık bir şekilde Arapça ezan ile başladı bu tabii. 
Ondan sonra da sürdürdüler bunu. Fakat o sınırları daha fazla zorlamadılar; yani, 
Arapça ezanın ötesine geçilmedi. O bakımdan hoşgörüsüzlükleri bu çerçeve 
içinde kaldı. Yani, Cumhuriyet rejimi içinde hukuksuzluk meselesi üzerinde 
kaldı.

Daha çok, İsmet Paşa’yı ve CHP’yi hedef alan, kendi idare etme koşulları 
zorlaştıkça, eleştiriye karşı daha hoşgörüsüz olan, böyle bir rejim, böyle bir 
anlayış yani. Demokrat sayılmayacak ama, zorbalığı da Cumhuriyet rejimini 
sorgulamaksızın, böyle bir şeyi gündeme getirmeksizin yapanlar.

Bugün durum tersine. Bugün, doğruca Cumhuriyet rejimini değiştirmek, 
onun yerine başka birşeyi kurmak istedikleri için, esas yol bu. Bunun için dıştan 
destek aldıkları için, ortada hoşgörüsüzlük, hukuksuzluk vs var. Yani, ikisi bence 
karşılaştırılamaz. İkisi farklı kategoriler.

Sonra, o günlerin iktisat politikasını düşündüğümüz zaman, o gene de ulusal 
bir politikaydı. Yani, Amerika “şım uyap ın” dediği için yapmıyorlardı. Önünde 
bir şablon yok. Adnan Menderes’in tavrını biliyoruz, bugünkülere benzemeyen 
bir şekilde altyapı yatırımları yapıyor. İsmet Paşa’ya benzememek için, plana 
bağlı değil, kıt kanaat idare etme şeyi yok. Kaynakları savurganca kullanıyor. 
Açıklar meselesi, onun için sorun değil. Dolayısıyla, dış dünya Menderes’in 
elini tuttuğu zaman, ona “fren y a p ” filan dediği zaman, bu Menderes’in hoşuna 
gitmiyor. Dış dünyadan talimat almak çok hoşuna gitmiyor. O da bugünkü 
ile bağdaşmayacak bir şey. Bugünküne dış dünya “şunu y a p ” dediği zaman 
“tabii efendim" diyor. İkisi bence karşılaştırılamaz. Yani, o çizgiden geliyorlar 
denebilirse de, gelmiyorlar da denebilir. Bu başka bir şey.

Bugünkü, Turgut Özal ile başlayan başka bir çizgi. AKP, kökeninin orası 
(Menderes) olduğunu iddia ediyor ama, o da doğru değil gibi geliyor bana. Ayrıca, 
Menderes de dindar bir adam değildi. Öyle bir şeyi de yoktu. Dini kullanmayı, 
gene belli sınırlar içinde yapıyordu. Yani, şimdi hatırlarsan Refik Koraltan, 
Cumhuriyet’in başından itibaren olan bir adam. Celal Bayar’ı zaten saymıyoruz. 
Fuat Köprülü zaten bilgili bir adam, alim bir adam yani. Diğerleri de öyle Samet 
Ağaoğlu filan hepsi Cumhuriyet’in ikinci takımı. Onun için, köken o değil. O bir 
Cıımhuriyet rejimi idi. Demokrasi kurma niyeti olan bir rejim değildi ama, bir tür 
Cumhuriyet rejimi idi tabii.
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Ayrıca, -tabii ona en son gelmemiz lazım- bunıı şöyle söyleyelim. Şimdi 
belirtelim ama, burada berraklaştıramayız. 1980’deıı sonra "sermaye sınıfının 
Tiirkiyesi” var. Sermaye sınıfının kendini güçlü hissettiği, öteki güçleri doğruca 
sınıfsal olarak hedef alarak tasfiye edebileceğine inandığı bir dünya var son 
otuz yıldır Türkiye’de. İki destek gücü var 1980’den sonra: Ana güç asker, 
71 'le provası yapılmış, 80’de kanıtlanmış; ana güç, asker. Yan güçleri, lümpen 
proletarya o tarihte. Şeyleri hatırla, bu Ülkü Ocaklarının filan sermaye tarafından 
hoşgörülüşünü. İşin cinayetlere kadar varmasını. Dolayısı ile yan güç ile ana güç 
adeta bir iş bölümüyle çalışmış gibiler 1980’e varan yolda ve 1980’den sonra.

Ama, 2000’den sonra iş tersine dönüyor. Lümpen, ana güç; asker, artık 
ihtiyaç olmayan güç haline geliyor. Demek ki, sermaye sınıfı, kendi kapitalizmi 
geliştikçe kendi takatinin ötesinde geliştikçe, kullandığı güçlerin pozisyonunu 
değiştiriyor. Öğeler değişiyor 1980’den sonra; yani, asker ana güç; lümpen ve 
taşranın yan güç olduğu dönemde, yani 80 devamında dıştan gelen desteği, 
önerileri ve kumandaları kayıtsız şartsız kabul ediyor. Bu değişmiyor, bu aynı. 
Ama öğeler değişiyor. Yer değiştiriyorlar. Çünkü, sermaye sınıfının Türkiye’deki 
kapitalizm modelinde ekonomik olarak geliştikçe lumpenleşmenin gelişmesi 
onun bir parçası. Dolayısıyla, lümpenleşmeye ve lümpen güçlere daha çok 
ihtiyacı ortaya çıkıyor ve kendi clitizmini yaratma merakı olmadığı için, yani 
aydınlanmacı olmadığı için, aydınlanmacı bir geçmişi olmadığı için, kendi 
seçkinlerini çıkaramıyor ortaya ve güç politikasını, mutlaka sert güç politikasını 
sürdürmeye mecbur olduğu için de lümpen ve taşra güçlerini çıkarıyor. Askere 
artık ihtiyacı olmadığını, dış dünya zaten ona söylüyor.

Şimdi, geri dönersek, 1950’de böyle bir şey yok. DP’nin seferber ettiği 
lümpenler filan var; mesela Topkapı'da İsmet Paşa’yı linç ettirme girişimi veya 
Uşak’ta taş attırma. Tabii, birtakım lümpenlere yaptırıyor bunları. Ama bunlar 
çok ender ve marjinal unsurlar. Bir idareci güç olarak bunların ortaya çıkması 
mümkün değil, bunlar kontrol altında ve askerle de kavgalı değil. DP kendi askeri 
kumandasını kuramamış olmasına rağmen, askeri kontrol altında tutan bir rejim. 
Ekonomide de, dediğim gibi mecbur kalmadıkça dış dünyanın kumandasını kabul 
eden bir model değil. 1958'de devalüasyona mecbur kaldı, altına da imzayı attı. 
Fakat, dediklerini de tam yapmadı, orada yazılanlara da uymadı. Başka bir yere 
geçlik 50’lerden...

ANAP da, bu AKP de, geçmişte kendilerine köken bulmak zorunda oldukları 
için Menderes’i işaret ediyorlar. Bence bir bağlantısı yok. Demirel, Menderes’in 
devamı olabilir. Ama, ne Turgut Özal, ne de Tayyip Erdoğan bence değil.

Şimdi, ne diyorduk...
ERTUĞRUL - Üniversite, hukuksuzluklar başladı. "Biz Hııkuk’a giderdik 

daha çok ders dinlemeye ”...
KURUÇ - Öğrenme süreci. O ipucunu kaçırmamamız lazım. Öğrenme süreci
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daha çok iktisadı öğrenerek dünyaya yeni bir gözle bakma şeklinde değil de, 
daha çok hukukun kategorilerini alarak ona göre görüş oluşturma; yani, hukuk 
merkezli olduğunu söyleyebilirim. Üniversite öğrencilik yıllarında, benim gibi 
İktisat Fakültesi’nde okuyanların birçoğunun -benim çevremdeki insanların da- 
aşağı yukarı aynı şeyi düşündüğünü söyleyebilirim: Hiçbirimizin öyle iktisada 
ayrı bir merakı filan yoktu.

Zaten, o yıllarda, yani 1960’taki değişme, o kadar keskin bir değişme ki, 
iktisatta okurken, biz hocalarımızdan “planlama” diye bir şey duymadık. Yoktu, 
onlar da, 1960’tan sonra yeni öğrendiler. “İthal ikamesi” diye bir şey duymadık. 
Onlar da yeni öğrendiler. Dolayısıyla, bize böyle şeyler anlatmadılar. İktisatçı 
olarak dünyamızda 1960’ların ve 70’lerin ufku yoktu. Keynes bile usulen, yani ölü 
bilgi olarak anlatılırdı. “Keynes” öyle bir şey var; ama aklımda bir şey kalmadı. 
Ta ki, son sınıfta, “İktisat Genel” diye bir sınav vardır. Fakülteyi bitirirken iki 
kademeli sınava girersin. Önce yazılı. Dört yıla ait iktisadın herşeyini sorabilirler. 
Yazılıyı geçersen, sözlüye girersin; sözlü de herşeyi sorabilirler. “Genel” yani.

İktisattan kalan iktisatçı

Şimdi, ben bu “İktisat Genel”in yazılısından kaldım, kalınca elimde de 
doğru dürüst kitap yok, notlar filan var... O zaman, birkaç yıldır İngilizce okuma 
merakım başlamış, ama, başka kitaplar okuyorum. Dolayısıyla, bu “İktisat 
GeneP’i geçebilmek için “iktisat kitabı okuyayım” dedim. Ve orada Keynes’i 
İngilizcesinden okudum. O zaman, ilk kez, kapitalizmin bir bütün olarak sunuluşu 
çıktı önüme. İşte, o uyardı ilk kez. Orada karşılaştım yani. Bir yıl boştayım, son 
sınıfta kalmışım. Girmiş ve kalmışım İktisat Genel yazılısından. Onun üzerine 
İngilizcesinden okuyunca başka birşey olduğunu kavramaya başladım ve o, 
iktisadın değişik ve önemli bir âlem olduğu düşüncesini yarattı. Mesleğe olan ilgi 
orada başladı....

ERTUĞRUL - Kalmanın faydaları.
KURUÇ - Kalmanın faydaları şeklinde başladı. Marx, neredeyse hiç 

okutulmaz. Okutulur da, nasıl okutulur? Mesela, sosyolojide Ziyaettin Fahri 
Fındıkoğlu bir yıl Marx okuturmuş, bir yıl Auguste Comte. Bize Auguste Comte 
yılı denk gelmişti. Dolayısıyla Marx’i ondan okumadık. Gerçi kötülermiş ama, 
anlatıyormuş.

Sadece, son sınıfta Sencer Divitçioğlu -yeni doçent olmuş, Paris’te tez yapmış 
Marx üzerine- seçmelik bir ders açmıştı: “Marx Ekonomisi” gibi birşey. Sonra, 
onu kitaplaştırdı zaten. Ben de o dersi aldım. İlk kez Marx’i orada tanıdım. Ama, 
ilk kez karşılaştığım bir şey. Ekonomide daha önce döşenmiş bir zemin olmadığı 
için ve bu bambaşka bir bilgi türü olduğu için ilginç, ama aklımda kalan birşey 
olmadı ve orada boşluğu hissettim.
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Benim bir yakın arkadaşım var, sonra nikah şahidim oldu Oktay İzmirli, 
mühendis. -Yıllardır görmüyorum kendisini ama, iyi bir insandır. Biraz sonra 
anlatacağım onlarla böyle bir düşünce tartışma grubu filan kurduk.- Bir gün 
onun bir ahbabı, bir akrabası geldi. Londra’da LSE’de okuyormuş. Tatil için 
Türkiye’ye gelmiş. Beyoğlu’nda geziyoruz. Oktay; “bu da İktisat’ta okuyor” 
falan dedi. Çocuk, bana birkaç kitap adı saydı ve dedi ki; "biz de yeni okuduk, 
beni en çok etkileyen Schumpeter’in ‘Kapitalizm Sosyalizm ve Demokrasi’sidir, 
okudun mu ” dedi. Ne Shumpeter’in adını duymuşum, ne böyle bir kitabın adını. 
Böyle şeyler yok ki bizde. Orada, okuma kitabı olarak öğrencilere veriliyormuş. 
“Çok iyi kitap, onu bir şekilde oku” dedi.

Hemen ısmarlattık kitap geldi. Hâlâ duruyor tabii. Sonradan, çok sonradan 
kavradığım bir kitap. Ama, bambaşka bir düzlemdeyiz. Demek ki, İktisat’ı 
bitirenlerin-ben istisnası değilim-Türkiye kapitalizmi, dünya kapitalizmi hakkında 
bilgileri tamamen raflarda duran, sınav zamanı indirilip sonra tekrar oraya konan, 
özümsenmeyen bilgiler, diyebilirim. Her şey artık hayatta öğrenilecek. Ben de ilk 
kez Keynes’i ve ondan sonra başka kitapları, birbiri arkasına okumaya başladım.

İki kültür merkezi var: Biri Amerikan Haberler Merkezi -şimdi Yunan 
Konsolosluğu olmuş- Beyoğlu’nda, çok güzel bir yerdi Amerikan Kütüphanesi. 
Biri de, İngiliz Kültiir’ün İngiliz Kütüphanesi. Taksim’den Gümüşsuyu’na 
inerken orası. İşte, ilk kez orada iktisat kitapları gördüm ve büyük bir iştahla 
okumaya başladım. Sonradan tanıştım, tesadüfen. İlk defa orada tanışıyoruz, 
okuyoruz ve orada bizim hocalardan daha fazla bilgi olduğunu görünce, öğrenci 
daha da hevesleniyor. “Ulan ben hocama hocamdan daha iyisini anlatırım ” gibi 
düşünceler geliyor. Böyle bir şey. Dolayısıyla bu İktisat- Hukuk meselesi böyle.

28 Nisan

1960 büyük değişme yılı. 28 Nisan günü üniversiteye gidiyorum. İlk defa atlı 
polisler görüyorum üniversitenin içinde. Daha önce gelenlerden, epey sivil polis 
de var. Ama, artık onları tanıyoruz. Hatta, bir tanesi bizim liseden, bizin sınıftan 
bir çocuk. Güngör diye, beni tanımazlıktan geliyor; kafasını çeviriyor. Ve atlı 
polisler var.

Sıddık Sami rektör o zaman, onu sürüklemişler. Bizi ana binanın içine 
sokmuyorlar. Sonra Beyazıt Meydam’na gidiyoruz. Üniversitenin önü, meydan 
tarafı, polislerle çevrili, kimse sokulamıyor oraya. Fakat, büyük bir kalabalık. 
Marmara Sineması ve üstünde de gazinosu vardı, oraya çıktık. Ben, yukarı çıktım 
ve polisler ateş etmeye başladılar. İlk defa böyle birşey oluyor. Öğrencilerin 
üzerine ateş ediyorlar. Bayağı takır takır epey ateş ettiler. Hepimiz yattık tabii. 
Sonra ateş bitti. Ne oldu, protesto için, büyük bir yürüyüşle Aksaray, Unkapaııı, 
Sirkeci yürüdük. Çünkü, oradan iniş vermiyorlardı. Söylentiler başladı “ne 
olacak, bundan sonra ” diye.
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Ertesi gün, öğrenciler üniversite içinde oturmaya başladı. Onların bazılarını 
tutukladılar. Gizli bildiri hazırlayıp dağıtma günleri başladı Mayısta. Bu, 555 
K’nın* haberi geldi.

27 Mayıs günü büyük bir protesto eylemi olacaktı. 14.30’da sinemalara 
gidilecek ve çıkınca Taksim’e yürünecek. Biz de Atlas Sineması’nda olacağız. 27 
Mayıs, sabahı radyodan haberi duyduk. Cuma günü oluyor.

Bütün bunlarda daima hukuksuzluk ve baskı ön plandaydı, yani DP’nin 
meşruiyetini kaybetmesi. O da işte, esas olarak hukuka dayanıyordu. İktisadi 
yanı yoktu; yani "kötüyönetiyorlar, böyle iktisat, ekonomi olmaz" filan meselesi 
değil. Enflasyon var, herkes biliyor onu; ama, bu durum, bilgi düzeyi o katta 
olan insanlarda büyük bir etki yaratmıyor. Söylense de etki yaratmıyor. Ama, 
hukuksuzluk çok etki yaratıyor.

Üniversite dışında zaten bir şey yok. Bir tek şeyi hatırlıyorum. Bugün adı 
TESEV’e çevirilmiş olan Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti diye 
bir toplantı grubu vardı Eczacıbaşı’nın kurduğu. Yılda bir toplantılar yaparlar 
Tarabya Otcli'nde filan. Fakat bu da üniversite ile arasında köprüsü olan biışey 
değildi. Öğrenciler buraya gitmeye cesaret edemezler. Elitist bir şeydi. Demek ki, 
öğrenci için bir ekonomik forumu denebilecek, zemin denebilecek birşey yoktu 
burada. Onun için, güncel gelişmelerde kavrayabildiğimiz yön iktisadi yön değil, 
hukuki yön.

27 Mayıs

O zaman artık Kadıköy’de oturuyoruz. Nişantaşı’ndan 59 sonunda Kadıköy’e 
geçtik. 27 Mayıs oldu, sonra insanlar sokağa çıktılar. Öğleden sonra Kadıköy’den 
Taksim’e gittik “Taksim nasıl” diye.

Halk, Ankara’da, daha sonra anlatılandan farklı. Böyle, siyasallaşmış bir 
topluluk, tezahürat yapan bir topluluk değil. Kayıtsızlık yok ama, böyle bir 
rahatlama havası var insanlarda, fakat siyasallaşmış değil. İşle, "yaşasın ordu” 
bilmem ne diye bağıran pek kiiçiik gruplar vardı. Ortalıkta dolaşan insanlar vardı. 
Behçet Kemal Çağlar’a rastladık. Gençlik o zaman, gırgırla karışık işte "yaşa 
m aşa” diye alkışlanıyor Behçet Kemal. O da birşeyler söylüyor. Böyle ufak 
tefek şeyler var Taksim civarında da. Büyük bir nümayiş, gösteri filan olduğu 
söylenemez.

Yalnız, 27 Mayıs önemli bir dönüm noktası oldu. Gençlik üzerinde öncelikle 
önemli oldu. O yıl, birden bire yeni bir Türkiye kurma hevesi belirdi, benim 
tanıdığım gördüğüm çevrelerde. Ama, kimse nasıl olacağını bilmiyordu. 
“Planlama” sözü çıktı ortaya. “ Yeni birşeyler yapılacak, yapılabilir o zaman 
Türkiye ’y i tanıyalım ” Türkiye’yi öğrenme ve ona göre birşeyler yapma arzusu
* 555 K: Beşinci ayın beşinde saat beşte K ızılay'da buluşalım. DP’yc karşı Ankara’da yapılan

gösteri.

100 Bilsay K uruç'a Armağan



denebilir, böyle bir şey başladı. Bunun pek bir geçmişi yok. Çünkü orta sınıf 
-ki, okuryazarlar olarak alalım bunun çekirdeğini- öyle bir sefere çıkmamış. 
1930’ların siyasal hareketinin dışında, “köyü tanıyalım gidelim ”in ötesinde, 
böyle bir katılımla ülkeyi hep birlikte yeniden mamur edelim hareketi olmamış. 
Dolayısıyla, 1960’ııı yaz aylarında ben bunu hatırlıyorum. Çevreden yeni 
birşeyler öğrenme, bunu giderek, ülkeyi görerek başlatma arzusunun -henüz 
temelsiz bir şey, nereden başlayalım, ne yapalım böyle birşey yok ortada aırıa- 
tanıyalım arzusunun başladığını hatırlıyorum.

Hatta, ilginç birşey söyleyeyim mesela, -onu belirttim, kardeş çocuğuyuz- 
Onur (Öymen), o zamanlar Bülent Tanör ile yakın arkadaştı. İkisi Kars’ın bir 
köyüne gittiler. Onur, o yıl liseyi bitirdi. Bülent de zannediyorum, ikisi aynı 
zamanda mezun. Bunlar kalktılar Kars’ın bir köyüne gittiler. O köyü de nasıl 
buldular? Bir odacının akrabası filan gibi. Trene bindiler, gittiler. Orada kaldılar. 
Döndüler, böyle bambaşka bir dünya anlatıyorlar. İşte, “bu köye yardım edelim, 
yardım toplayalım, elbise gönderelim " gibi şeyler. Ama yepyeni şeyler bunlar. 
Dolayısıyla orta sınıfta uyanan bir yeni şey. 27 Mayıs’ın en önemli tarafı bu.

İktisat mikrobu

ERTUĞRUL - İktisat genel sınavı ne oldu? Herhalde 27 Mayıs’tan hemen 
sonra oldu sınav.

KURUÇ - Evet. “ İktisat genel” sınavını da geçtim tabii. Yalnız şöyle oldu. 
Yazılı çok iyi geçti. Okuyanlar filan da methettiler, epey uzun uzun yazdım. Sonra 
sözlüye girdim. Allah rahmet eylesin, Sabri Ülgener var. Bir hoca daha var. İki 
soru soruluyor. Meğer Sabri Ülgener’in bir teksiri varmış, 30 sayfa falan birşey.

Bu iktisadın çoğaltan mekanizması vardır ya. İşte, harcama yaptığın zaman 
belli bir katsayıda artar. Bunu sordu, iki sorudan biri bu. Ben bunu şekilleriyle 
filan gayet iyi biliyorum, Keynes'i okumuşum çünkü. Oradan böyle şekil 
çizerek filan anlatmaya başlayınca, adamcağız kızdı. Dedi ki; “benim notlarımı 
okumadın m ı?” Halbuki onun notlarında çok basit olarak anlatmış: “Bir suya 
bir şey atıyorsun, dalga dalga yayılıyor. ” Ben tabii ukalâlık ederek, delta filan 
onları yazıyorum, formülü yazıyorum. Kızdı: “Tamam ” dedi, “bu olmamış, 
ikinci soruya geç” dedi. Kendisinin teksirini okumadığıma kızdı. Kızdığını belli 
etti adamcağız. Ondan sonraki soruyu yanıtladık ve orta verdi; dolayısıyla geçtik.

Ama, tabii merak devam etti. Demek ki, virütik bir şeymiş, devam etti. O 
virüsler Miilkiye’ye bağlanacak daha sonra. Çünkü, geçtikten sonra yedek subaya 
gidiyorum 60 sonunda. 27 Mayıs’ın getirdiği kurallar gereği ilk üniversiteli yedek 
subaylar dönemi. O güne kadar lise mezunları da oluyordu. Son lise mezunu 
dönemi o yaz gidenler. Ben ona yetişemedim. Almadı, Askerlik Şubesi. Zaman 
kazanmak istiyordum. “Bir an önce bitireyim d e ” diye düşünüyorum. Sevim'le 
evleneceğiz, aklımda o . ..
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O tarihte ben "Dışişleri'negirerim  ” düşüncesindeyim.. Niyetim, Dışişleri’ne 
girmek. Ama, akademik merak da başlamış bir yandan, başka tarafları da var onları 
anlatacağım şimdi. Yazın almadılar askere, kışa kaldık. Kışın da ilk üniversite 
mezunu yedek subaylar olduk. Dolayısıyla Ankara’ya onun için geldik. 60’ın 
son günleri, soğuk karlı bir hava. 61 ’in başında okullara dağıldık Yedek subaylık 
başladı, iki yıldı o zaman.

Kendini dile, kültüre, sanata, bilime vermek

50’lere bakınca, 60’larda aldığımız gıda 50’lerde yok. Toplum, üniversite 
ortamı, basın, bunu vermiyor. Toplum, ekonomi ve siyaset üzerine kapsamlı ve 
derinliğine düşünebilme, tartışma ve böyle bir süreç içerisinde öğrenme şansı 
vermiyor. Yani, somut durumların neler olduğunu görme ve onların somut 
analizini yapabilme şansını üniversite öğrencisine, o yaştaki insana vermiyor. 
Daha sonra 60’larda verecek. Bu düşünce gıdası bakımından 60’lar çok zengin 
50’lere göre. O nedenle, 50'lerde insanın içinde yavaş yavaş kabaran bir öğrenme 
arzusu var; fakat, bunu nerede giderecek? Yani kendi okuduğun şey, işte iktisat 
cazip olsa demek ki iktisatta bir şey yapacağız ama, cazip değil. Dolayısıyla 
başka taraflara yöneldik.

Onlar da şöyle: Bir yandan edebiyat, okuma merakı başlıyor, hızlanıyor. Varlık 
kitapları, zaten Varlık, Yeditepe, ondan sonra Pazar Postası, Forum filan bunları 
okuyoruz. Varlık’la Yeditepe’yi devamlı alıyorum. Kitaplarını da okuyorum, çok 
güzel çevirileri var. Fakat bebeklikten bir arkadaşım var Dr. Koray Dinçol. O 
da Türkiye’nin önemli onkologlarından biri oldu, şimdi emekli. O İngiliz High 
School’da okudu. İşte o yaşta teşvik nasıl olur. O da beni teşvik etmeye başladı 
İngilizcemi ilerletmem için. Çünkü okul İngilizcesi var. İngilizce derslerinde 
iyiyim ama, o bir şey ifade etmiyor kitap okuma bakımından. İktisat’ta da dersler 
cazip değil, çok zaman artıyor. Yoklama falan varsa, usulen derslere giriyoruz, 
pek tat vermiyor yani.

Dolayısıyla, zaman arttığı için Koray’m teşvikiyle başka alanlara yönelme 
durumu ortaya çıktı. Gerçi Türkçe’de dediğim gibi Varlık vs. edebiyat matinaları 
yapılırdı, halkevlerinde mesela Eminönü Halkevi, Cağaloğlu’nda çok güzel bir 
yerdi. Oraya günün şairleri, sanatçıları gelir konuşurlar. Kimi şiirini okur, kimi 
birşey anlatır, tartışma olur. Nıırullah Ataç gelir. Böyle ilginç şeyler olur, insan 
kendini zenginleştirir.

Tiyatro bakımından çok iyiydi mesela, Küçük Sahne açılmıştı ve çok kaliteli 
oyunlar vardı. Dram Tiyatrosu’nda Tepebaşı’nda -şimdi o da yok- çok iyi eserler 
olurdu.

Ama İngilizce’nin birden bire cazibesi başladı. Yöntemi insan kendi buluyor. 
Ben de BBC’yi dinliyorum radyodan devamlı, "kulağım dolsun, kavrayayım ”
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diye. Bir yandan da Redhouse’u ezberliyorum, her gün on ila yirmi kelime 
ezberliyorum.

ERTUĞRUL - A’dan başlayıp mı?
KURUÇ - A’dan. Yani, kendime bir yöntem yaptım. Ve baktım ki faydalı 

oluyor. Dolayısıyla okumaya başladım. Fakat iktisat dışında şeyler okuyorum. 
Yani yıl, demek ki, 1955-56’dan itibaren filan. 50’lerin ikinci yarısı, hızlı bir 
öğrenme faaliyeti diyelim ona. Öyle ille birşey öğreneceğim diye değil de, 
kendiliğinden hızlanan bir öğrenme süreci.

Bunun bir adım ilerisinde şöyle bir şey oldu: Bir küçük grup kurduk. 
Kendiliğinden okuma meraklısı olur ya o yaşlarda; “herkes bir kitap okusun, 
anlatsın” diye. Benim de ilk anlattığım kitap evrim/devrim üzerineydi. Galiba 
kitabın adı: “Evolution Iıı Action” Yani, “Hareket Halindeki Evrim. ” Darwin’i 
keşfetmemi sağladı. Arkadan Albert Camus geliyor, Freud ayrı bir dünya. Freud'a 
meraklandığın zaman, sökmek istiyorsun adamın ne anlattığını. Çok ilginç 
mesela, onun "Rüyaların yor»»;»” vardır külliyatının içinde: “TheInterpretation 
o f  Dreams. ” Orada, gördüğün rüyanın aslında bilinçaltında ne olduğunu anlatır 
ve berrak bir şekilde yorumu çıkar. Tabii, bu çok büyük seçici bir bilgi. Ondan 
sonra, o sende merak yaratır: "Yahu, ben de rüya görüyorum, bunun yorumu 
nasıl" konuşuruz birbirimizle, tekrar Freud’u karıştırırız.

Böyle bir öğrenme dünyası, fakat iktisadın dışında. Onun hızlandığını 
hissediyorum o zaman ve bu da yeni bir bilgi süreci. Yani, İngilizce, ama 
okumanın yarattığı birşey, yeni bir öğrenme süreci. Bu grup bir kaç yıl devam 
etti. Yeni kitap okuyup anlatıyoruz, o birşeyi anlatıyor, ben birşeyi anlatıyorum 
filan. Değişik konular, kimi parapsikoloji anlatıyor, kimi ne bileyim biyoloji 
anlatıyor, kimi tarih anlatıyor, onun üzerine konuşuyoruz. Bunun bir adım ilerisi 
şu oldu. Dediğim gibi üniversitede devam mecburiyeti yok, sınav zamanı gelince 
giriyoruz geçiyoruz filan. Böyle olunca bizim Oktay İzmirli birini keşfetmiş. 
Dedi ki; “Nermi Uygur diye bir adam var” dedi. "Felsefede bu çok önemli bir 
adammış ve bunun dersleri çok ilgi çekiciymiş” dedi. "Acaba bizi de alır mı ” 
dedi. Ve ikimiz dersine gittik.

Girmeden Nermi Bey’e dedim ki; “bu İstanbul Teknik Üniversitesi 'nde, ben 
İktisat Fakiiltesindeyim, dersi dinleyebilir miyiz? " “Olur ” dedi, “memnuniyetle ” 
falan dedi adam.

Tabii, onun sınıfında, dikkat çeken bir şey, (gülerek) kız öğrenci sayısının çok 
fazla olmasıydı. (Gülüşmeler) Yani, sınıfı 30 kişiyse 25’i falan kız, 5’i erkekti. 
Edebiyat Fakültesi öyleydi.

ERTUĞRUL-Çok etkili bir motivasyon...

* Nermi Uygur: (1925-2005) Türkiye’nin en önemli felsefecilerindeııdir. Bir dip nota
sığdırılamayacak kadar çok iş yapmış ve çok yapıt vermiştir. Bilene anlatılması ayıp olur;
bilmeyen merak ederse araştırır, öğrenir (!).
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KURUÇ - Ayrı bir cazibe noktası da buydu (gülüşmeler) belki ama, Nermi 
Bey’in derslerine gittik. Ncrmi Bey şeyi anlatıyordu, -galiba doçentti o zaman, 
profesör değildi- bilgi teorisi anlatıyordu. Yani (Alfred Jules) Ayer, Moore, 
Bertrand Russell, (Alfred North) Whitehead ve (Ludwig) Wittgenstein, arka 
arkaya bütün bunları bir dönem boyunca anlattı. Bizim Oktay onların notlarını 
tuttu. Ben de ufak ufak notlar aldım. Belki, hâlâ bir yerde vardır.

Sonra çağırdı bizi Nermi Bey, dedi ki; "nasıl, problem var m ı?" "Yok” filan 
dedik ve ona ilave biz meraklarımızdan bahsettik. Onun üzerine dedi ki; "peki 
geliştirmek ister misiniz düşüncelerinizi” dedi. "Ne önerirsiniz?” Bir mantık 
kitabı, (Sir Peter Frederich) Strawson diye bir adam. Oktay’a başka bir kitap 
verdi bana da Strawson diye o zaman piyasalarda dükkanlarda bulunmuyor. Hâlâ 
belki bir yerlerde duruyordur kitap. Biz Nermi Bey’le Strawson’un kitabı üzerine 
çalışmaya başladık. Yani dil, düşünce ve mantık kategorileri. İşte linguistikten 
giriyorsun, mantıktan çıkıyorsun. Çok yararlı olduğunu hissettim, bir iki dersten 
sonra. "Şuraya kadar okuyun ” diyor, “ondan sonra gelin konuşalım Verdiği de 
beş on sayfa filan. Her hafta bir on sayfa ilerliyoruz. Gidiyoruz, sonra adamcağız 
bizimle onun üzerine konuşuyor, ilave şeyler söylüyor, "bu böyledir” diyor filan 
anlatıyor. Örnek bir şey.

ERTUĞRUL - Muhteşem bir şey. Okulun öğrencisi bile değilsiniz.
KURUÇ - Muhteşem bir şey evet. Değiliz, değiliz. Ama, şunu daha sonra 

anladım. Oraya bizim gibi, ya aynı sıralarda, ya bizden sonra devam etmeye 
başlayan bir çocuk vardı. Çocuk dediğim benim kadar adam: Önay Sözcr. Önay, 
Hııkuk’ta öğrenciydi, biz İktisat’ta okurken; aynı hizadaydı.' Önay’da da aynı 
merak başlamış. Önay, şimdi büyük, önemli bir felsefeci. Önay, sonra onun yanma 
asistan oldu. Sanırım önce Hukuk’ta asistan oldu, sonra Nermi Bey’in yanına 
geçli. Yani, felsefe merakı baskın geldi. Sonra bir gün bana dedi ki; “Nermi Bey, 
aslında seni almak istiyordu " dedi. “Onda matematik kafası var"  demiş Nermi 
Bey. “Keşke bize gelseymiş ” falan demiş. Ama, ben fakülteyi bitiriyorum ve 
askere gideceğim. Nermi Bey’i o tarihten sonra göremedim. Adamcağız öldü ve 
“Nermi B ey’le tekrar bir konuşsak, acaba neler konuşuruz” diye içimde kaldı.

Arasıra sorardım Önay’a. Derdi ki; “ya, Nermi Bey çok değişti, eski halindeki 
gibi biri değ il” filan. Yani, üniversite içi kavgalar var ya, kutuplaşmalar, işte 
birbiriyle zıtlaşmalar filan olmuş, o ortam içinde anlaşıldığına göre. Fakat, çok 
berrak bir kafası vardı. Hiç unutmuyorum, o zaman "Felsefenin Çağrısı" diye 
ilk kitabını bastırmıştı. Çok güzel bir kitaptır o. Sonra birkaç kitap daha çıkardı. 
Parlak, pırıl pırıl bir adamdı. Üç dil biliyordu o anda. İngilizce Fransızca Almanca 
ve galiba Latince’* falan da biliyordu. Hatta, o nedenle galiba Latincenin önemli

* I i i I say Kuruç’un esprili dilinde, "aynı lıizaJa" olmak, "üniversiteye aynı yıl başlamak" 
anlamına geliyor.

** Nermi Uygur. Galatasaray Lisesi'nin Latince bölümünden mezundu.
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olduğunu söylemişti bana ve ben de Latince kitaplar getirttim Latince öğrenmek 
için. Tabii, onlar kaldı duruyor.

Diyeceğim şu; çevrenin önemi, eğer çevreyi kendin oluşturabiliyorsan, o 
zaman kendi kendini aşabiliyorsun. Onun için 1950-55 arasındaki bilgilenmeye 
göre, bilgi sürecine göre, 55-60 arasında çok farklı bir bilgi süreci olduğunu 
hissediyorum. Demek ki, bu bir çevreye girmeye değil de, çevreyi kendin 
oluşturmana bağlı ve çok yönlü bir şey.

İstanbul Lisesi’nde halk çocuklarını tanımaktan başlıyor. Çünkü onları 
tanıdığın zaman şöyle şeyler oluyor. Beraber meyhaneye gitmeye başlıyorsun. 
Beyoğlu'nda meyhane çok değildi o zaman. Bugünkülerle mukayese edilmez. 
Üç beş tane vardı ve çoğu koltuk meyhanesi. Bir, ikisi 50’lerin ortasında yeni 
yeni açılmıştı. Mesela, “Bacı ” diye bir meyhane vardı, bu Elhamra sinemasından 
Tünel’e doğru giderken sağdaki sokaklardan birinde. Oraya tiyatro sanatçıları 
filan gelir, işte oraya gidilir, bohemimsi numaralar.

O yıllarda aynı zamanda resim mesim de yapılıyor. Hatta, bir-iki sergi de açtık, 
o da ayrı bir grupla. Dolayısıyla, bir de öyle bir merak. Ama, meyhaneye gitmek, 
meyhaneyi öğrenmek liseli arkadaşlarla. Meyhanede değişik insanlar ile yüz yüze 
geliyorsun. Bu da aynı sürecin parçası, aynı öğrenme sürecinin parçası; orada da 
değişik şeyler duyuyorsun, konuşuyorsun. Herkesin gençliğinde hissettiği şeyler 
bunlar.

Yine aynı yıllarda, senin demin sorduğun müzik merakı başlamış oluyor. Bu 
50’lerin ilk yarısında başladı gerçi; ama, 50’lerin ikinci yarısında arttı. Yani, 
daha fazla arttı. Müziğin, bir değişik dil olduğunu keşfettim o zaman. O da şöyle 
oluyor: Meraklandığın zaman şunu görüyorsun; bir parçayı duyduğun zaman “a, 
bu Betthoven" deyip tanıyorsun, Mozart’ı hemen tanıyorsun. Ama, Mozart ile 
Hyden birbirine benzer, dilleri birbirine benzer. Danimarka dili ile Norveç dili 
gibi mesela birbrine çok benzeyen iki dildir bunlar da. Mozart ile Hyden da biraz 
böyledir. İki dil gibi birbirine benzer. Fakat ayırt etmeye başladığın zaman, o 
dillerin farklı olduğunu dolayısıyla farklı şeyler söylediklerini anlarsın ve daha 
da meraklanırsın.

ERTUGRUL - Tabii ki, bunu öğrendikten sonra...
K.URUÇ -  Brahms’ı dinlediğin zaman, onun eserinin kaçıncı senfoni, kaçıncı 

bölüm filan olduğunu rahatça söylersin. Dolayısıyla bu, insanın hayatında dilleri 
çoğaltır. Tıpkı şey gibi, yani Hacı Arif Bey’in bir şarkısını dinlediğin zaman 
"a, bu Hacı A rif B ey’’ demek gibi. Çünkü, 40’ların sonu, 50’lerin başında Türk 
Sanat Musıkisi’ne merakım vardı. Onları bilirdim ezbere, bestecileri, şarkıları, 
makamları. 90 küsür makamdan yirmi tanesini ben rahatça ayırırdım. Hangisi 
hüzzam, hangisi Beyati araban filan gibi. İşte, hangi şarkının bestecisi kim vs. 
Dolayısıyla oradan ötekine geçiş mümkün oluyor. Dillerin farklılığını öğrendiğin 
zaman, bir başka şeyi de öğrenebiliyorsun.
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ERTUĞRUL - Bir dc öğrenebileceğini öğreniyorsun. Yani, "bunlcınn hepsi 
öğrenilebilir. ”

KURUÇ -  Tabii, öğrenilebileceğini öğreniyorsun.
Ortam tabii bugünküne göre çok farklı. Nerede, böyle alet edevat yok o 

zamanlar. Sadece radyo var. İstanbul Teknik Üniversite radyosu klasik müzik 
yapardı, iki saat. Sabah ve akşam 8’de başlar 10’da biter. Öğrencilerden biri, 
Teknik Üniversiteli veya değil anons yapar, plak çalar filan. Fakat, Soğuk Savaş 
dünyasındayız. O gibi yayınlar müthiş dikkatle izlenir. Orada spikerlik yapan 
iki kişi vardı, biri arkadaşımdı benim, İnanç. Şimdi Kanada’da. Tabii, amatör o, 
istekli olarak gitmiş, orada her akşam spikerlik yapıyor.

Hep, Batı kayıtlarının plakları çalınıyor. Fakat arada kaçak, çok nadir şey 
geliyor. Rusların kaliteli, Melodya marka plakları vardı. Kaçak, Rus klasik müzik 
plakları geliyordu. O tarihler de, Ruslar’ın klasik müzikte hakikaten muazzam 
olduğu dönemlerdir. Büyük sanatçılar yetiştirdikleri dönemlerdir. Şimdi birakşam, 
onlardan birini ele geçirmiş, oraya getirmiş meraklıları. Spiker çocuk demiş ki; 
"ben bunu bu akşam çalayım. ” Fakat, anonsu şöyle yapıyor: Mesela diyelim plak, 
Betthoven 5. senfonisi, Leningrad Flarmoni çalıyor, Brawinski yönetiyor; ama, 
çocuk diyor ki: "Şimdi, Betthoven 5. Senfoniyi dinleyeceksiniz. ” İşte "Do minör, 
op. 67. New York Flarmoni Orkestrası, Bruno Walter yönetiminde çalıyor” diye 
söylüyor (Gülüşmeler). Fakat, ertesi gün telefon geliyor. (Gülerek) Emniyetten: 
"Dün akşam çaldığınız plağın ne olduğunu biliyoruz. ” (Kahkahalar) "Bir daha 
bunu yapmayın. ’’Yani, Soğuk Savaşı düşünebiliyor musun, Türkiye’nin ne kadar 
baskı altında olduğunu, plağın çalınmasına bile tahammülü yok.

Ve o yıllarda İstanbul’un bir konser salonu yok. Önce Taksim Belediye 
Gazino’su vardı, orada olurdu konserler 50’lerin ilk yarısında. Taksim Belediye 
Gazinosu, şimdi oralarda birşey yok, bu Shereton Oteli’nin olduğu yerdir. Tenis 
eskrim dağcılık kulubiinün karşısı. Shereton Oteli’nin olduğu yerdir. Orada 
düğünler yapılır, balolar yapılır ve Pazar günleri dc sabah 11,00’de konser olurdu: 
Şehir Orkestrası. Cemal Reşit Rey yönetir. Ama, zavallı bir tablo. Orduevi düzeni 
gibi bir yer.

Sonra, Saray Sineması’nda konserler olmaya başladı. Saray Sineması da ne 
yazık ki yıkıldı. Yerine, Demirörenler Beyoğlu’nda ucube bir bina yaptılar ve ne 
yazik ki o eski Saray Sineması yok, daha eski adı da Glorya imiş galiba, eskiden 
kalma bir yapıydı.

İki balkonlu, üst balkonu ve balkonu olan güzel bir sinemaydı. Konserler 
orada olurdu. Akşamüstü 18.30’da olur, biz iyi yer bulmak için 16.30 matinasına 
sinemaya bilet alırız (Gülüşmeler) Filmi izleriz, ondan sonra konser biletimiz de 
var. Önde oturalım diye önceki filmi seyrediyorsun.

Bir dc daha sonra Şan Sineması yapıldı Divan Oteli’nin karşısında Taksim’dc. 
-sonra Şan Sineması da yandı- Pazar konserleri Taksim Belediye’den oraya geçti.
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Ruslar ünlü o zamanlar 50’lerin ortaları, sanatçılarını getirmeye başladılar. 
Mesela, David Oistrak Türkiye’ye geldi. Dünyanın bir numaralı viyolonisti o 
zaman. Bir konser verdi, müthiş bir konser.

İlginç bir gün, konser akşam 18.30 da, gündüz de Fener-Galatasaray maçı var. 
(Gülerek) Fener 2-0 kazandı. Lefter’le Niyazi attı golleri. Gazhane tarafındaki 
kaleye attılar. Ben maça gittim, sinemaya gitmedim tabii. (Kahkahalar)

Maçtan çıktım doğru konsere koştum. Bilet kalmamış. Yahu Oistrak'ın 
konserine nasıl gireceğiz? Herkes girmek istiyor. Saray Sinema’sının arka çıkış 
kapısında -seyirci çıkış kapısı ayrıdır- Lükscmburg Bilardo Salonu vardı. Ön kapı 
olmayınca, bir ihtimal geçti aklımdan “hu arka kapıdan bir şekilde girilebilir 
m i” diye. Oistrak’ı ne olursa olsun dinlemek lazım. (Gülerek) Gittim, arka 
kapıya, sihirli bir şekilde kapı açık azizim. Çıktım yukarı Oistrak’ı dinledim 
(Kahkahalar).

Tabii, ukalalık da var o zaman, eleştiririz; “iyi çalamadılar” falan. Konserin 
provasını dinlemek çok öğreticidir. Ve özellikle de Cemal Reşit Rey’in idare ettiği. 
Çünkü, o provalarda ara sıra haşlardı: "Kemanlar! Burada öyle yapmayacaksınız! 
Burada IVagner çalmıyoruz, burada Döbiski çalıyoruz, müziğin önünde bir tül 
var, bu kadar sert girilmez ”

ERTUĞRUL - Ne kadar güzel...
KURUÇ -  Orada anlarsın eseri. Veya bir kaç kere tekrar yapar, tekrarlar 

arasındaki farkı görürsün. Yani, dil öğrenmek gibi bir şey. Demek ki bu öğrenme 
yıllarının en önemlilerinden biri de bu. Böyle bir kültür süreci diyelim buna.

Ama, bu Türkiye kapitalizmini öğrenme ile ilgisi olamayan bir süreç. 
Onun farkında değiliz henüz. Böyle enflasyon menflasyon var ama, onun da 
sökemiyoruz niye olduğunu: "İyi idare edemiyor Adnan Menderes, herhalde o 
yüzden ” diyoruz. “Zaten hukuksuzluk da yapıyor, iyi idare edemiyor” herhalde...

Formel eğitimin derece derece yeterliliği yetersizliği var tabii. Mesela 
müzikten birşey anlatayım. Bu müzik merakı yeni diller gibi gelir insana ve bir 
noktaya gelir, müziği gözünle de görmek istersin. Bu da nedir, nota.

O tarihlerde mümkündü. İngiliz Kültür Heyeti’nden dışarıya kitap 
ısmarlanabiliyordu. Baktım kitap listesinde müzik partisyonları da var; bir 
senfoninin tamamı, bir piyano sonatının tamamı filan. Onlardan ısmarladım. 
Ucuzdu demek ki, 58 develüasyonıı olmamıştı, fiyatlar da resmi kurdan ucuza 
geliyordu. Hâlâ durur o partisyonlar bende...

Çok yardımcı olur dinlerken, orada gözünle görürsün; hangisi giriyor, nerede 
susuyor, nerede hızlanıyor, piano mu, forte mi, bunları görürsün gözünle ve tabii 
biraz ukalalık da var; gençlik ukalalığı.

Müzik dinletileri vardı, Amerikan Haberler’de, mesela bizim sergi açtığımız o 
salonda müzik dinletileri olurdu. İlhan Mimaroğlu gelir, anlatır. Bir plak çalacaktır 
o gün, önceden bellidir neyi çalacağı, biz partisyonumuzu alır gideriz. Bir yandan
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dinleyeceğiz, bir yandan izleyeceğiz. Konservatuar öğrencileri de gelirlerdi. 
Sonradan orkestra şefi ve viyolenist olan bir çocuk var -adını söylemeyeyim, 
ayıp olur- üniformalı onlar o zaman. Bir gün gelmiş dinliyoruz, çocuk dedi ki; 
“acıcı, siz senfoniyi izleyebiliyorsunuz partisyondan. Biz ancak piyano partilerini 
izleyebiliyoruz, nasıl izliyorsunuz" dedi.

Demek ki, o düzeyde tutuyorlar. Hâlbuki konservatuar öğrencisi, kulağı 
mutlaka benden iyidir. Benim İktisat Fakiiltesi’ndeki öğrenimim gibi, düzeyi o 
kadar yüksek çocuklara, o kadar, veriyorlar.

Piyano ve Kemal Sünder

ERTUĞRUL - Siz bir estrüman çaldınız mı hiç?
KURUÇ - Biraz piyano çaldım, kendi kendime tabii. Metodlar var. Bir meşhur 

piyanist anılarında diyordu ki; “piyano öğrenmek için ellerinizi ezbere tutun. ” 
Klavye kadar bir karton yaptım, normaller, bemoller üzerinde tam işaretlenmiş. 
Kartondan ama! Bakmadan onun üzerinde çalışıyorum.

Müzik merakına ve bilgisine çok katkısı olan bir arkadaşımız vardı. Deniz 
subayı o tarihte. Sonra emekli oldu; binbaşılıktan veya yarbaylıktan. Önemli bir 
müzisyen, besteci oldu: Kemal Sünder.

Kemal, o zaman bir beste yaptı. Cemal Reşit Rey’Ie çalışmaya başladı. Cemal 
Reşit Rey’e gidiyor, o buna dersler veriyor. Bir beste yaptı ve Kemal’in bestesini 
Şehir Orkestrası çaldı.* Sonra Kemal ilerledi mesleğinde ve Ankara’da da 
onun eserlerinden biri çalındı.” Yaptığına çok inanıyordu ve kendi yaptığından 
başkasını da pek beğenmezdi. Mükemmeliyetçi bir çocuktu. Yıl 2000 falan olmalı 
veya tam tarihini hatırlamıyorum, Cumhuriyet Gazetesini açtım: “Besteci Kemal 
Siinder kendini vurdu. ” İntihar etmiş zavallı, Beylik tabancasıyla.

O haber beni çok sarstı. Fizyonomisi düzgün, bestecilikte samimi ve iddialıydı. 
Fakat müzik dünyasının da bir kalleşliği var. Kemal’in hiçbir eseri çalınmadı, 
programlarda görmüyorum. Çok kaliteli müzik yapan bir insandı. Sahip çıkmadı 
kimse. Gene orada da popüler artistler var. Âdeta medyatik bir hale gelmişti. 
Kemal’i hatırlayan yok. Halbuki çok önemli bir müzisyen.

Kemal’in bir piyanosu vardı. Duvar piyanosu. Tayini çıktı Çanakkale’ye mi,

* Kemal Sünder: (1933-2004) Bilsay Kuruç’uıı sözünü etliği Kemal Sündcr’iıı yapıtı, 1960’ta 
Cemal Reşit Rey yönetimindeki İstanbul Şehir Orkestrası tarafından seslendirilerek dünya 
prömiyeri yapılan; op. l/b  prelüd-marş.
“Yorgun Savaşçı” filminin müziğini de yapan Sünder’in (op. 24/a Orkestra ve Karma Koro 
İçin. İlk seslendirme: Gürer Aykal yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 1982) 
orkestra, oda müziği ve koro yapıtları var. Sünder, geri planda gözüken çalgılara "solo” olanağı 
tanıyan “timpani konçertosu”, “vurmalılar için konçerto”, “dört konıo ve tuba için konçerto" | 
gibi yapıtlarıyla da tanınıyor.

** op. 24/b Yorgun Savaşçı, Orkestra İçin Konser Miiziği, 1982. İlk seslendirme: Rengim Gökmen 
yönelimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 1989.
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bir yere. Biz dc o sırada Poyracık Sokak’ta ahşap bozması bir konakta oturuyoruz: 
“Sana bırakayım" dedi piyanoyu. Fakat ilk katın merdiveninden içeri girmedi, 
takıldı. Başka giriş de yok. (Gülerek) Ya merdiveni yıkacağız, tıabzanları falan, 
sokamadık piyanoyu. Çare, iktisatçı Erdoğan Alkin vardır, bizim sınıftan. 
Erdoğan da çok müzik meraklısıydı ve iyi anlar müzikten. Erdoğan’a birileri bir 
duvar piyanosu vermiş, ebadı biraz daha kısa. Konuştuk, Erdoğan’ın evindeki 
piyano bizim eve geldi. Kemal’in piyanosu Erdoğan’a gitti.

İşte, o piyanoda biraz oynadım. Ama, 1960’tan sonra Ankara Günleri başladı.

Arkadaşlar

Üniversite sırasında ortak grup olduğumuz Dr. Koray Dinçol, kardeşi Ali vardı. 
Koray, Türkiye’nin en önemli onkologlarından oldu sonra, Kardeşi Ali Dinçol da 
profesör şimdi, -eşiyle birlikte- Türkiye’nin en önemli hititologlarından. Onların 
komşusu Metin vardı.

Oktay İzmirli’yi söylemiştim.
Benim üniversiteden arkadaşım Mehmet Ali Aydaş. Bu çok klas bir adamdı, 

kanserden öldü, onbeş yıl falan önce. Emniyet Sandığı vardı Ziraat Bankası’na 
bağlı, onun son genel müdürlüğünü yaptı.

Rona Aybay, bizim üniversiteden, ben İktisat, o Hukuk’tan aynı hizadayız 
onunla. Ağabeyi Aydın Aybay’la sonra dost olduk. Ağabeyi bizden büyüktür. 
Onun da büyüğü Atilla Aybay vardı. Etibank Genel Müdürlüğü yaptı. Göreme 
Sokağa gelip giderdi, bir de kardeşleri vardı Kaptan, o da öldü.

Yine üniversite sıralarından İTÜ’den Vural Cinemre. Benim mahalle 
arkadaşım Selami... Selami benim en yakın arkadaşım, Selanıi Sayman...

1950’lere dair

Sinema kültürü o yılların genç-orta yaşlı kuşağını etkilemiştir: Düşünme, 
konuşma, davranış ve ahlâk normları üzerinde kendine özgü eğitici etkiler 
yapmıştır.

Bir bakıma, bugünün TV’sinin rolünü orada bulabiliriz. İngiliz, Amerikan ve 
Fransız filmleri esası oluşturuyordu. Genç kuşak olarak edebiyatla, tiyatroyla, 
müzikle ve resimle dc yeni tanışıyorduk, ama sinema doğruca etkileyen ve 
etkiledikçe tiryakilik yaratan bir şeydi. Gençler olarak, aynı sinemalara gidenler, 
aynı okullarda ve sınıflarda okuyan öğrenciler gibiydik. Öyle bir “ders görme” 
etkisi yaratıyordu sanki.

Böyle bir etki, görsel olanakların zenginleşmesi sayesinde herhalde bugün 
dc vardır. Ancak 1950’lerin özelliği, edinilen sinema kültürünün edebiyatla, 
tiyatroyla resimle ve müzikle edindiğimiz -farkında olmaksızın edindiğimiz- 
birikimle uyumu oluyordu.
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Böyle bir uyum şuradan geliyor olabilir: 1950’lerde “çağın değerlerinde 
bir al-üst edilme yaşanmamıştı. Sinema -Holywood bile- henüz önemli ölçüde 
“aydınlanma değerlerini, insani değerleri” taşıma önceliğine sahipti. Amerikalı 
John Ford, Wiliam Wyler, Raoul Walsh, Elia Kazan, Orson Welles ile İngiliz Alfred 
Hitchcock, Charlie Chaplin ve Fransız Rene Clair, François Truffaut veya Henri 
Clouzot bizlere birbirini tamamlayan şeyler veriyorlardı. Aynı kolyenin taşlan 
gibi. Vc bunlar bizim çocukluktan itibaren aile, okul ve çevreden aldıklarımızı 
tamamlıyordu.

Doğal olarak, bizler çocukluktan gençliğe geçerken önce artistleri tanıdık. 
Sonra, artistlerin aracılığıyla bu gibi rejisörleri. 1950’lere, İtalya’dan Vittorio De 
Sica, Luigi Visconti gibi adları da eklemek gerek. Örneğin, De Sica’nın “Bisiklet 
H ırsızlan” filmini Beyoğlu Melek sinemasında -sonra adı Emek oldu- beş kez 
seyrettiği hatırlıyorum.

Bu, bir resim sergisine beş kez gitmek gibiydi. Her seferinde, bu ortak 
dünyamız içinde yeni yeni birşeylerin farkında oluyorsun. Ve bunlar yine aynı 
yıllarda üstüste okuduğun Varlık yayını -cep boyunda- kitapların diliyle ve taşıdığı 
“değerler”lc birleşince zenginleşiyor. Onu hissediyorsun. Bunlar, Cumhuriyetin 
çekirdeğ sayılan orta sınıfın -“Ey Türk Gençliği!”- aydınlanma sürecine doğru 
ilk adımlardır.

O yıllarda, ''İstanbul'da kültürün merkezi Beyoğlu’yd ıı” dersek, abartmış 
olmayız. Taksim’den aşağı doğru inerken Lâle, Yıldız, Saray, İpek, Melek, 
Ar, Sümer, Yeni Melek, Atlas, Elhamra gibi sinemalar bu söylediğim türden 
“okul”lardı. Bunlara Harbiye yolu üzerindeki Şan sinemasını da eklemeliyiz.

Saray ve Şan sinemalarının bir önemli farklılığı, aynı zamanda kentin konser 
salonu olarak hizmet görmeleridir! İstanbul Senfoni Orkestrasının Cemal Reşit 
Rey ve Ferdi Statzer yönetimindeki Pazar günü konserleri Taksim gezisi içindeki 
Taksim Belediye Gazinosu’nda yapılırdı. Sonra bunlar Şan sinemasına alındı. 
Gazinonun yerine de sonra büyük bir otel -Sheraton- yapıldı.

Saray sinemasında da hafta içinde -galiba Perşembeleri- ünlü yabancı 
solistlerin resitalleri ve orkestra eşliğinde konserleri olurdu. Hemen her 
hafta -bazen haftada iki- konser vardı. Akşam 19.00’daki bu konserler, 16.30 
matinesindeki filme gidip önde oturmak normal taktiğimizdi. “Önde” deyince 
bu, “ ikinci balkon”un ön sırasıydı. Öğrencilik yıllarında, birinci balkon, veya 
parter’in biletiyle konser dinleyebilmemiz olanaksızdı. Saray’da ve Şan’da o 
günlerin önemli müzisyenlerini dinleyebilirle şansım oldu. David Oistrak’tan 
başlayarak birçok isim sayabilirim. Şimdi onların o yılardaki CD’lerini bulunca 
alıyorum.

Ayrıca, her konserin önceden bir provası yapılırdı. Yine, ya Saray’da ya da 
İstanbul Radyoevi’nde. O bina da galiba 1948-49’da yapıldı. İnşaatı hatırlıyorum. 
Prova dinlemek çok öğreticidir. Sınıfta ders veren bir hocayı özel sohbetinde

110 Bilsay Kuruç’a Armağan



dinleyebilmek gibidir. Müzik her bestecinin dünyasında ayrı bir dil halinde 
algılanabileceği için, o dilin cümleleri, vurguları, incelikleri provalarda iyi 
anlaşılır. Müzisyenler orada bunlar üzerinde yorum ve görüşme yaparlar. Benim 
kuşağımdan birçok kişi, bu öğrenme sürecinin öğrencileri olmuştur. Aklıma önce 
Erhan Karaesmen geliyor. Yine bir mühendis olan Mete Uras, o yılların Teknik 
Üniversite radyosunda sunuculuk da yapan- İnanç Kayalıoğlu ve birçoklan 
Saray’ın “İkinci Balkon”unu ve Şan sineması konserlerini doldururlardı.

Birkaç yıldır İstanbul’a gittiğim zaman Saray sinemasının yüksek inşaat 
maddeleriyle kapandığını izliyordum. Ne yazık ki, korunması gereken o 
bina yerle bir edilip, yerine günümüzün karakterden ya da kimlikten yoksun 
heyula yapılarından biri çıkmış. Kültürün özünde insanların ortak olup 
paylaştıkları bir müstesna değer varsa, o şimdi sadece kafamızın içindeki “özel 
ekranlınızda kalıyor. Ortak referans noktaları yok oluyor. Bu şüphesiz bir yıkım. 
“Modernleşmenin kaçınılmaz siireci, kaderi” filan gibi yakıştırmalar, içi boş 
ifadelerdir. Yüksek rant hırsının meşru sayılması için lafa dönüştürülen şeylerdir. 
Koruma duyarsızlığından yoksunluk bir büyük kalitesizliktir ki, bugün bunu 
kavrayacak muhatap bulmak zordur.

1950’lerde Beyoğlu’nda ve İstanbul’un başka yerlerinde büyük kitabevleri 
vardı. Beyoğlu’nda birkaç yabancı dilde ve galiba Avrupa’daki kitabevlerine göre 
eksiği olmayıp fazlası olan zenginlikte, birkaç kitabevi hatırlıyorum. Tünel’e 
yatın Hachette ve Ferenç-Amerikan ile Parmakkapı’daki -adı Saray olabilir- 
büyük kitabevi daima zengin kitap koleksiyonuna sahipti. Benim gibi yabancı 
dilde okumaya yeni alışanlar için oraları hâzineydi. O yıllarda aldığım kitaplara 
şimdi bakınca şunu daha iyi anlıyorum. Bizim Nişantışı’nda da Valikonoğı 
ile Rumeli caddelerinin kesiştiği noktaya çok yakın büyük bir kitabevi vardı. 
Beyoğlu’ndakilerle aynı zenginlikteydi. 6-7 Eylül’de yağma kurbanı olduktan 
sonra, sahibinin hevesi kaçtı ve sıradanlaştı.

Ayrıca, Babıâli de Remzi, İnkılâp gibi yayıncıların kendi kitabevleri ve onlarla 
yanyana birçok kitapçı kapsamca zengindiler. OradakilerTürkçe yayınlardı. Kitap 
kiralanabilirdi. Lise olgunluk sınavına çalışırken, bunların birinden Agâh Sırrı 
Levent’in oldukça kalın edebiyat kitabını -günlüğü bir ya da beş kuruşa- kiralık 
alıp birkaç günde okuduğumu ve bu sayede yüksek not -galiba 10!- aldığımı 
hatırlıyorum.

1950’lerin İstanbulu’nda bugünkü dekor zenginliğinin onda birine bile sahip 
olmayan “kültür noktalan” vardı ve oralarda edebiyat matineleri düzenlenirdi. 
Halkevleri bunların başında geliyordu. Örneğin, Eminönü Halkevi. Okula 
yakınlığı - İstanbul Erkek Lisesi’ne de, İstanbul Üniversitesi’ne de- nedeniyle en 
çok gittiğim orasıydı.

Eminönü Halkevi deyince, birbirine bağlı iki ayrı anıyı anlatmakta yarar 
olabilir. Samuel Beckett’in ünlü "Godot’yu  Beklerken”i oynanıyor Küçük
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Sahne’de. Cahit Irgat, Şükran Güngör, Kamuran Yüce ve Agâh Hûn... Yıl 1955- 
56. Soğuk Savaş havası iyice çöküyor. DP yavaş yavaş sertleşiyor. Biz önden 
beşinci sırada filan oturuyoruz. Arkadan üçüncü sıradan bir adam kalktı, “kimi 
bek/iyorsımıız, komünistleri mi, bıı ne biçim oyun ” vs diye bağırdı, çıktı gitti. 
Oysa, oyunda neredeyse nihilizm anlatılıyor. Böyle bir mesaj yok ama, Soğuk 
Savaş nedeniyle demek ki zihinler o yanda koyulaşıyor.

Cahit Irgat, oyunda da oynuyor ama, aynı zamanda dönemin önemli bir 
şairi, Eminönü Halkevi’nde onun edebiyat matinesi var. Konuşuyor, şiirlerini 
okuyor ama izlcyici dönemin bütün sanat olaylarını birlikte izlediği için onun 
aynı zamanda “Godot’yu  Beklerken ”de oynadığını biliyor ve ille “oradaki tiradı 
oku ” diye tutturuyor. O, on-onbeş dakikalik bir tiraddır ve oyunda sadece bir kere 
konuşur zaten. Cahit Irgat, tiradın bir bölümünü okuyup ancak kurtuldu.

Beyoğlu’nda bazı sanat galerileri ya da oda tiyatrosu mekânları da edebiyat 
toplantıları yaparlardı. Örneğin Nurullah Ataç’ı -1955-56 yılları olmalı- böyle bir 
ortamda; yani, iki büyük odadan ibaret bir yerde, birkaç kez uzun uzun dinleme 
şansım olmuştu. Çok etkileyiciydi. Ama, dekor pek sadeydi: Sobalı bir yer. Düz 
bir masa ve basit sandalyeler. Ataç konuşurken, arasıra bir adam çay dağıtıyor. 
Çünkü, sobaya rağmen ısınma ihtiyacı var. O tarihlerde edebiyatçılar ve yazar 
arasında sıkı bir dil tartışması vardı. Türkçe’nin Osmanlıca denilen kalıplardan 
ve onun sözcüklerinden arındırılması ve aydınlanma sürecinde yeniden inşâ 
edilmesi. Bunu savunanlar ve buna karşı çıkanlar. Nurallah Ataç, bir bakıma 
arındırma ve yeniden inşânın en önemli bayraktarıydı. Karşı çıkanların en keskin 
eleştirileri de ona yöneliyordu.

Fakat, kendisini o uzun söyleşilerde dinleyince şu ortaya çıkıyordu: Dilde 
eski kalıpların, özellikle aruzun büyük bir ustasıydı. Ustası olduğu bir dilin 
yapısından ve onun temelindeki düşünce sisteminden vazgeçmenin şart olduğuna 
inanmıştı. Birçok yeni sözcük ve yeni deyiş üretiyordu. Bunlardan belki de 
çoğu tutmamıştır. Ama, devrimci ve yaratıcı bir yöntem öneriyordu. Çünkü, 
dilin temeli düşünce idi. Bir çocuk, bir genç, hatta yapabilirlerse orta ve ileri 
yaşta kişiler yeni bir düşünce yapısına kavuşabileceklerse, yeni bir Türkçe ile 
düşünmeye alışmalıydılar. Sadece, yeni sözcüklerle değil, yeni kalıplarla.

Bu, beni ortaokuldaki Türkçe öğretmenim Necmi Bey’den alarak, üniversite 
yıllarının sonlarında Nermi Uygun’un açtığı kapılara götüren yold önemli 
halkalardan biridir: Dil ve düşünce arasındaki bütünlük.

O yıllarda fark etmemişimdir. Ancak, daha sonra, yani, iktisat denilen “zanaat”ı 
sevmeye başlayışımdan itibaren, o dil ile düşünce arasındaki esraregiz âlemi 
bir nebze de olsa keşfe çıkmış olmamın, iktisadın temel taşları olan kavramları 
berraklaştırmam için çok yardımcı olduğunu hissettim. Ama, dil-düşünce âlemini 
1960’larııı başında terk ettim.

Birbirinden farklı dillere sahip ve farklı yollardan giden alanlardan, -yani,
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müzikten edebiyata kadar açılan bir yelpazeden- bal almaya çalışmak, o yaşlarda 
dünya ile tanışmanın bir yöntemi oluyor. O çaba içinde edinilen ansiklopedik 
bilgi aksesuar olmanın ötesinde pek işe yaramaz. İnsanı “kültürlü” kılmaz! Ama, 
bu çaba şöyle bir sezgiye götürürse iktisatçı için işe yaramış olur: Kültürün 
-ya da üst yapının- her alanında çeşitli “diller” ve “modeller” vardır. O geniş 
alanlar bunlarla örülüdür. Oralarda bir “bütün”e erişme çabasına rastlarsın. 
Üstyapının kendine özgü “çözünr’lerine rastlarsın. Oraları duyularla aklın çeşitli 
kategorilerinin ilginç bileşimleri ile doludur. Bazıları müthiştir. İktisatta da 
müthiş çözümlere erişebilirsin. Donanıma sahip olmak, onu geliştirebilmek ve 
bundan keyif duymak meselesidir.

Ankara günleri

ERTUĞRUL - Siz askerlik için Ankara’ya gelmeden önce aklınızda Mülkiye 
yok, Ankara yok, sanırım...

KURUÇ - Hayır yok. Dışişleri olabilir diye düşünüyorum. Fakat, iktisadın 
ayrı bir âlem olduğunun tadını almışım. Biraz da kararsızım. Askerlikte, okul 
döneminden sonra kuralar çekilir. Ben de okul dönemi başlarken, yani ilk yedek 
subaya giriyorsun, kayıt yapılırken “tercüman olmak isteyenler şurada sınava 
g irsin ’’ derlerdi. Askerlikte o zaman dil bilenler az. Ben de orada bir sınava 
girdim.

İki tane masa var. İkisinde de birer kişi oturuyor. Üsteğmen veya yüzbaşı 
olabilir. İngilizcesi benimki kadar. Ben de daha konuşamıyorum kem küm filan. 
BBC dinlemenin verdiği bir şey var, onunla idare ediyorum.

İyi bir adamdı üsteğmen veya yüzbaşı. Dedi ki; "Ben yeni geldim yurt 
dışından. ” Fakat, benim kadar konuşuyor. “Şimdi İngilizce konuşacağız’’ dedi. 
“Peki, konuşalım. ” Birşeyler sordu. Kısacası orada “tamam, bu tercüman 
olabilir ” demiş.

Sınıf okulunda tank çıkması da, tamamen tesadüfi. Gittik Ankara’ya. Askere 
giderken ben “tank olsa" diyorum. Sınıflara ayıracaklar ya, mesleğine göre 
güya... Bir akşam operaya gittik, tiyatroya. Çıkarken, baktım bir teğmen. A, 
ben bunu tanıyorum. Bizim Hukuk’tan Galip. “Galip nasılsın”, “iyiyim”; 
"neredesin”, “tank okulunda, hıtkıık subayıyım. ” Kısa bir süre sohbet; “ben de 
sınıflara ayrılmaya geldim. ” Galip bana "tankçı olıır musun ’’ dedi. "Yahu, çok 
iyi olur" dedim. Topçu Polatlı’da ve koşullan çok zor, çok soğuk falan diyorlar: 
“Ben bir bakayım, senin adını vereyim ” dedi. İki gün sonra Gülhane Hastanesi, 
şimdi Kara Kuvvetleri olan yer, sanırım karşısında Ordu Spor Okulu var. Piyade 
Okulu, onun karşısında. Piyade Okulu’nun önünde, yerler çamur bekliyoruz. 
Benim adımı okudu "tank" dedi. Demek ki, Galip söylemiş birine...

Okul döneminin sonunda, tercüman kurası geldi, kurayı çektim, Kara Kuvvetleri 
Tercüme Bürosu çıktı. Onun da İngilizceyi ilerletmeye çok faydası oldu.
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ERTUĞRUL - Kitap, yayın mı tercüme ettiniz, yoksa tercümanlık da yaptınız 
mı?

KURUÇ - Tercümanlık da yaptım, metin dc çevirdim. Oraya metinler gelir, 
NATO belgeleri gelir. Çoğunlukla çevirirsin. Oranın bir Başmütercimi vardı 
ve çok iyi bir adamdı kendisi Nejat Akipck. Çok efendi bir adamdı. İki sivil 
tercüman daha var. Nejat Bey de sivil tabii ki. Bir de sivil İrfan Bey var, bir de 
Celal Bey. Nejat Bey’in çok fazla katkısı oldu. Özel terimlerde mesela; “Airborn 
Operation ” yazar; “Airborn Operation”, “paraşütle indirme harekâtı ” demektir. 
Ama, bilmeyen birisi “havada doğum operasyonu” ya da "ameliyatı” diye 
yazar. Özel terimler vardır yani. Dolayısıyla, benim yabancı dilimde Nejat Bey’in 
büyük katkıları vardı.

İrfan Bey de şöyle birşey anlatmıştı, -hayatta ise, kulakları çınlasın- Londra 
Olimpiyatlarına tercüman olarak gitmiş. 1948. Orada bizim sporcuların halini 
anlatırdı: (Gülerek) Mersinli Ahmet’in ayrı bir dil kavramı yokmuş. Herkes bizim 
konuştuğumuz dili anlar zannediyormuş. Dünyada başka bir dil konuşulmadığını 
düşünüyor, gidiyor Ruslarla Türkçe konuşuyor. İrfan Bey dedi ki; “ben buna 
defalarca söyledim, ‘ya  onlar anlamazlar ’ dedim, ‘onların dili başka ’ dedim. 
“Hayır, hayır anlarlar” (gülüşmeler) dermiş. "Bir türlü Mersinli Ahm et’e 

yabancı dil kavramını öğretemedim ’’ derdi.
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“Ankara, Ankara, güzel Ankara”

Tercümanlık kurası çekince, demir takıyoruz, asteğmen oluyoruz. Önce otelde 
kalıyoruz, sonra ev tutuyoruz ortaklaşa. Birbuçuk yıl sürecek subaylık. O sırada 
dediler ki, “Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora hırları var” ve akşamüstü 
oluyor. Biz de akşümüstü 5’te çıkıyoruz. “Akşam boş duracağıma o kurslara 
gideyim ” dedim ve Mülkiye ile tanışmış oldum. Bir yıl derslere devam ettim. 
Aydın Yalçın, Reşat Aktan, Nejat Bengül (havagazıyla intihar etti) ve ilk defa 
orada gördüm: Sadun Bey. Daha önce tanımıyorum. Sadıın Arcn’in bir ünü vardı 
ama, rastlamamıştım, ilk defa orada gördüm. Sonra, kurları geçtik.

ERTUĞRUL - Bu resmi doktora programı mı?
K.URUÇ - Evet. İki dönem. İstatistik dersi var, İngiliz geliyor; Uğur Korum 

Tiirkçeye çeviriyor, yeni asistan olmuş. Başka ne dersi var? Reşat Aktan’ııı 
tarım ekonomisi var. Aydın Yalçın’ın büyüme, kalkınma gibi bir dersi var. Aydın 
Yalçın’a bir ödev hazırlamıştım: "Doğu Avrupa Ülkelerinin Ekonomik Büyümesi, 
Performansları” gibi bir şey. Pek beğenmişti. Onu anlatırken Aydın Bey’in o 
alanı pek incelememiş olduğunu hissetmiştim. İyi oldu yani.

O sırada hâlâ Dışişleri’ne gireyim diye, askerdeyken bir kere sınavına girdim, 
fakat olmadı. Bir hayli insanın olmadı. Neden olmadı? Şakır şakır İngilizce 
konuşanlar var. Dışarıda konuşuyoruz. Amerika’da kalmış bir çocuk var. Onu da 
“olmadı, İngilizcen" diye çevirmişler. Bayağı insanın olmadı. “İyi ki olmadı” 
diye düşünmeye başladım. Böyle bir gönülsüzlüğümün olduğunu hissettim.

Bu tarafa doğru eğilimimin başladığını da hissettim. Doktora da iyi gidiyor. 
Asistanlarla tanışmaya başlıyoruz. En ciddi teşvik bizim Taner’den geldi, Taner 
Timur’dan: “Asistan olsana ” dedi. Paylaştığımız konular var, bakıyorum onun da 
sanat merakı var, benim okuduğum şeyleri okumuş. Camus’yü o Fransızca’dan 
okumuş, ben de İngilizce’den okumuşum. O, da bir kendini geliştirme süreci 
içindeymiş, başlamış ve gidiyor... O, ısrarla “bizim Sadıın B ey’e asistan o l” 
deyip duruyor. “Peki, bir deneyelim” dedim. 1962’nin sonbaharı.

ERTUĞRUL - Askerlik bitti mi?
KURUÇ - Hayır, böyle yıldızlı dolaşıyorum, asker kıyafetiyle geldim, girdim, 

oldu. Yabancı dili geçtik, sorun yok. Bir de yazılı meslek sınavı yapıyorlar. 
İki soru var. Fakat, ben de izin almışım, dönmem gerekiyor; sorulardan birini 
yaptım. Biri büyüme üzerineydi, Aydın Bey’e yaptığım seminer çalışıuasıydı, 
onu kolayca döktürdüm ve gittim. Yani, iki sorudan biri. “Olmaz, her/ıâlde" 
diye düşünüyorum. Sonra telefon ettiler Tercüme Bürosu’na, “hocalar seninle 
görüşmek istiyor" diye, gittim: Sadun Bey ile Reşat Bey. Sadun Bey, kürsü 
başkanı o zaman dedi ki: “Seni alacağız, ama iki sorudan birini yapmışsın, niye 
böyle yaptın ” Dedim ki; “Efendim, askerim. ” Kıyafetim de asker. “Sınav için 
izin aldım, siirem bitti, gittim. ” “Tamam ” dedi, “ne zaman bitiyor askerlik?" “İki
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ay var” dedim. “Tamam, bu iş o ldu’’ dedi. Böylece bağlandık 62’nin sonbaharı, 
63 Ocak aynıda da terhis olduk. Demek ki, 63 başından itibaren Mülkiyede’yim.. 
Ama askerlik bitmeden gelip gitmeye başladım.

Ellilerle Altmışlar

KURUÇ - DP ve demokrasi anlayışını nasıl algıladık? 1960’lar yeni bir dünya 
başlıyor. 1940’larda çocukken, savaşın kıtlık dünyası içinde yetişiyoruz. Herkes 
böyle. Kıtlık dünyasının özellikleri, kuralları ve de kalıcı etkileri var, geçicileri 
var. 1950’lerde, DP’nin gösterişli birşeyler yapmak isteyen, yaptığından daha 
iddialı görünmek isteyen yılları var ve ondan sonra enflasyon yılları var. Daha 
çok 50’lerin ikinci yarısı. Demek ki, enflasyonu hissediyoruz ama, ekonomi 
yönüyle öğrenemiyoruz. Ama enflasyonlu yıllar...

60’lı yıllarsa büyüme yılları, öğreneceğimiz şeyler farklı. İktisat öğrencisi 
olmama rağmen enflasyonlu yıllardan bir şey öğrenmiş sayılmam. O yıllardan 
hukuksuzluğu, yönetimin hoşgörüsüzlüğünü, daha çok bunları algılamış 
oluyorum. 60’lara geçtiğimiz zaman sahne silinmiş yeni bir başlangıç, büyüme ve 
kalkınma başlamış, büyüme yılları. 60’lı yıllarda Türkiye’de kapitalizmin fabrika 
çağı başlamış. Ona özgü yıllar yani. 60’larda büyüme ile birlikle sınıfsallık 
ortaya çıkacak ve bunun bilgileri ortaya çıkacak. Bu sefer bunu öğrenme süreci 
başlayacak. Yani, somut koşulların somut olarak analizine ne kadar vakıf olabildik 
bilgilerimizle 60’larda ve 1970’lerde bu ortaya çıkacak.

ERTUĞRUL - Ankara ile İstanbul’un hava olarak farkı neydi. Siz tam 60’ta 
geldiniz, asker olarak geldiniz, Ankara ile İstanbul’un Türkiye’ye bakışı açısından 
bir farkı var mıydı ?

KURUÇ - Ankara farklıydı.
ERTUĞRUL - Sizin daha öııcc İstanbul dışı seyahatleriniz vardır...
KURUÇ - Trabzon’a gittik, babamın orada öğretmenliği var, anne ve 

babamın ikisinin de memleketi sayılır, 52’de gittik. Farklı bir yerdi tabii taşra. 
İstanbul’dan farklı, 54 veya 55’te bir Ankara’ya geldim. Farklı ama, güzel bir 
yerdi. Üniversite’nin birinci sımfindayım gittiğimde Ankara’ya, farklı bir yerdi.

Sonra 60’ta kalıcı olarak geldim.
Ankara deyince üç şey üst üste geliyor. Hem 1960, 27 Mayıs. Yeni bir sayfa 

açılıyor. Hem, bir öğrenme merkezi olarak, Mülkiye, hem de bu yeni hava. Yani, 
Soğuk Savaş döneminin perdesi kalkıyor, kabuğu kalkıyor. Yasak bilgiler yok. 
Teknik Üniversite Radyosundaki örnek gibi

ERTUĞRUL - Plak bile yasak.
KURUÇ - Bazı bilgiler yasak. Marx yasak, SSCB kötü bir rejim, kötü bir ülke. 

Mesela Upton Sinklair diye bir adam vardı, onun kitaplarını okumak yasaktı, 
gizli gizli okurduk. 60’ta Ankara’da bu kalkmıştı. Mülkiye öğrenme merkezi
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olarak ana merkezdi, herkes bilgi edinme gayreti içindeydi. Bu, bir gösteriş için 
değildi, herkes bilgiye meraklıydı, tartışma ortamı açıktı; serbestti, önyargılılık 
yoktu, önyargısızdı.

Kimseyi tanımıyordum. Sadun Aren ile ne bileyim, Tuncer Bulutay arasında 
bence bir lark yoktu. O bilgiye sahip değildim. Doğal olarak herkes hakkında aynı 
yerden bilgi edinmeye başladım. Ankara’nın farkı oradaydı. İstanbul'u üniversite 
olarak düşünürsek, İktisat Fakültesi de ilginç bir yerdi. 1960 yılında, genç hocalarla 
Sencer’le filan daha rahat konuştuğumu hatırlıyorum. Sencer’in birde sanata açık, 
meraklı tarafları vardır. Öğrencilerle, herkesle değil de “gözüne kestirdikleri” 
ile arkadaşlık yapardı. Toplanılır, birşeyler konuşulur. Öğretim üyeleri toplanır, 
odalarda hocalar toplanır tartışır, bazen bizi de bir-iki öğrenciyi alırlardı İktisat 
Fakültesi’nde. Hukuk Fakültesi daha formcldi, asistanlarına, doçentlerine çanta 
taşıttırırlar. İktisat Fakültesi, 1-2 hoca hariç daha seremonisizdir. Ama, mesela 
Şükrü Baban gibi eskiden kalma birisi, o çanta taşıtır veya Hazım Atıf Kuyucak, 
taşıtır, Refii Şükrü, hatta belki o da taşıtır ama, Sencer, Yüksel (şimdi rahmetli), 
Berda demokrat bir adam, Kenan Bulııtoğlu yeni doçent olmuş, Sevim Görgün (o 
da öldü geçenlerde) bunlar arkadaş insanlar. Yani, orada da rahat bir hava vardı; 
ama, Ankara’da insanlar daha önemliydi, herkes eşitti ve herkes önemliydi, bana 
öyle geldi. Ankara’da bir kişiliksin. İstanbul’da karışık bir yer, büyük bir şehir, 
çok şey var, çok unsur var. Ankara, arınmış bir yerdi. Daha sade bir yer ama, 
serbest bir yer, buluşma konuşma bakımından daha pratik bir yer. Arkadaşlıklar 
kolay kuruluyor, mesafeler kısa, evlerde buluşulabiliyor, konuşulabiliyor. 60-62 
yıllarının ilk izlenimi bu.

Evlilik

(S ev im  I la n ım ’la B ilsay  H oca, İk tisat F ak ü lte si’nden s ın ıf  arkadaşı. H atta,
S ev im  H an ım , B ilay  H o ca ’dan üçbuçuk  ay önce  m ezun  o lm uş. K ızları 
A yşegül, B ilsay  H oca 'ııın  öğ renciyken  S evim  H an ım ’m ilgisini çekm ek 
için yap tık larından  az ıc ık  da  o lsa söz etm işti.

B ir başka ortak  nok ta , h e r ik isin in  anne-babaların ın  da C u m h u riy e t’in ilk 
kuşağ ın ın  ortak  travm asın ı yansıtan  özellik leri. D aha önce okudunuz. B ilsay  
H o ca 'n m  babası İm am ettin  B ey ve ailesi, O sm an lI’nın son dönem inde 
artık  O sm aıılı toprağı o lm ayan  b ir yerden , K azan 'd an  göçüp , hatta  kaçıp  
gelm işlerd i. S evim  H an ım ’ın babası B ah tiyar Bey, Ö m er S ey fe ttin ’in 
"B om ba” öyküsündek i gibi çe te lerin  tedhişi a ltında  yaşanan  B osna- 
H ersek ’ten ‘‘oğlum  sen  g it d e  k u r tu l” d iye, İs tan b u l’a  tek başına gönderilen  
b ir genç. O  zam an ın  en gözde m eslek lerinden  biri o lan dem iryo lcu luğa  
“ in tisab  ed iyor.” Sevim  ve B ilsay  K u ru ç’un top lu  fo toğraflarda  y e r alan 
tren is tasyonu , Sevim  H an ım ’ın babası B ah tiyar B ey ’in istasyon şefliği 
yap tığ ı yerlerden  biri olan  N iğ d e ’de, babaya saygı d u ru şu ... B ah tiyar Bey, 
H aydarpaşa G ar M üdürü iken, a ram ızdan  ayrılıyor.
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Sevim  H am m ’ın annesi H atice H anım  da, B o sn a-H ersek ’ten kaçıp  
“anayu rt”a göç eden  bir a ilen in  kızı. Y ani. O sm an lI’n ın  d ağ ılm a ve 
A n ad o lu ’dan başka yurt ka lm am a dönem in in  son sığ ınm acıların ın  trajik 
başlay ıp  m utlu b iten  iki ö y k ü sü ...

Sevim  H an ım ’ın iki ağabeyi var, küçük  ağabey  H ilm i Bey, o n la r gibi İktisat 
F akültesi m ezunu . D iş hekim i o lan  büyük  ağabey  H ikm et B ey ’i, yedi yıl 
önce kaybetm işler. B ilsay  H oca, onun la  yak ın lığ ın ı ve yok luğunu  nasıl 
h issettiğ in i son bö lüm de aktarıyor.

A şağıdak i fo toğraf, a rtık  tarih  o lan  yuvarlak , e trafı cam lı K adıköy  
E v lendirm e D aires i’nden. Ş im di o rada den iz  o tobüslerin in  iskelesi var.)

ERTUĞRUL - Ne zaman evlendiniz bu arada.?
KURUÇ - 1963 Ocağında askerlik bitti, 63 Eylülünde evlendik.
ERTUĞRUL - Sevim Hanım İstanbul’da değil mi?
KURUÇ - Sevim İstanbul’daydı. O da Ankara’ya geldi. Küçükesat’ta bir ev 

tuttuk. (Gülerek) İlk evlenenler ya bodrumda oturur ya da çatıda. Biz de çatıda 
oturduk, teras katında, Küçükesat Dörtyol’da... Bizim evden aşağıya bakınca, 
aşağıda tahta perde vardı. Tahta perdenin önünde seyyar berberler, insanları traş 
ederlerdi.

Küçükesat Dörtyol’dan aşağıda pek az apartman vardı. Biraz ileride sağda 
düzgün bir apatman, orada YTP’li Ekrem Alican otururdu. Ondan öteye çok az 
apartman vardı.

Bize tuhaf baktıklarını hatırlıyorum. Şöyle tuhaf, "bu adamlar nasıl tenezzül 
edip buraya gelm işler” gibi, kılık kıyafet bakımından. O zaman oralar daha kenar
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yerlerdi. "Bu insanlar buralardan nasıl ev bakarlar” gibisinden, garipserlerdi 
bizi. Sonra tabii çok hızlı gelişti.

M aliye Enstitüsü

ERTUGRUL - Siz, Maliye Enstitüsü’ne mi girmiş oluyorsunuz o zaman?
KURUÇ - Maliye, evet. O zaman adı Maliye Enstitüsüydü.
Üniversite, son serbestlik çağıdır insanın ve en geniş serbestlik çağıdır. 

Öğrenme döneminde yani çaylaklığı geride bırakıp, ciddi şeyler öğrenmeye 
doğrıı atılan bir adım, bir geçiş dönemidir. Hâlâ çaylaklık döneminin izleri 
insanda vardır. Fakat, yaşama doğru atılan adımlardan önce bir serbest kalma, bir 
tanıma dönemidir. Ondan sonrası, özellikle üniversiteye giriyorsan, üniversitenin 
bir parçası oluyorsan, serbestliğin artık ciddi bir denetime alınması demektir. 
Bir mesleğe giriyorsan -başka bir mesleğe de-, mesleğe adım atınca serbestlik 
herkes için sona erer ve orada geçim yolundaki sorumluluklar esas olur ya da 
girdiğin işin çerçevesindeki sorumluluklar esas olur; ama, üniversitede esas olan 
özdenetim.

Başka bir meslekte biri seni denetler, fakat 1960’ın üniversitesinde esas 
olan özdenetimdir ve o tarihte Siyasal’a girdiğinde bunu hissedersin; aslolanın 
özdenetim olduğunu. Onun için çıta yüksektedir. Serbestlikten çıktığın anda 
birdenbire özdenetim başlar ki, orada çıtayı doğru yerleştirmek gerekir. Çıtanın 
yukarıda olduğunu hissetmek gerekir. Özdenetimi ne kadar yapabiliyorsun? 
Onu yapabilmek için de, bilimi yapabilmek lazım. Girdiğin alandaki bilimi, 
yani meslek bilgisi bakımından, akademik bilgi bakımından süratle üst düzeye 
çıkarabilecek yolu bulman lazım.

Orada büyük bir handikap var; çünkü, ben asistanlığa girmeden birkaç yıl 
önce, daha önce bahsettiğim bizim Oktay İzmirli’nin LSE’den gelen arkadaşı bana 
sormuş; "Schıımpeter ’in ‘Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi si ne güzel kitap, 
okudun değil m i” diye. Ben ne kadar boşlukta olduğumu o zaman anlamışım. 
Dolayısıyla bilim merdivenlerini süratli tırmanma ve tırmanırken de sindirme 
zorunluluğu var. Çok hızlı gideyim dersen, eteğine bir şey yükleyemezsin. Böyle 
bir tablo var 1960’ta.

ERTUGRUL - Sizinle beraber girenler? Siz tek başınıza mı girdiniz Siyasal’a?
KURUÇ - Galiba Alparslan Işıklı, aynı sırada giren, o vardı sanıyorum. 

Korkut (Boratav), benden önce, ben gittiğim zaman Korkut oradaydı, herhalde 
benden bir yıl önce girmiş olmalı. Ama ilk gözüme çarpan Korkut’lu. Bizimki 
İktisat Politikası kürsüsüydii, Sadun Bey’inki, orada Tuncer vardı Bululay, 
doktorasını yeni yapmıştı. Uğur Korum vardı, o doktorasını yapıyordu. Erden 
vardı, Erden Öney benden bir miktar önce girmişti, Belki altı ay, belki bir yıl 
önce. O kadardı. Sonra da kimse alınmadı bildiğim kadarıyla. Öteki kürsülerde; 
Korkut, Maliye’deydi mesela. Maliye kürsüsünün asistanıydı.
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Ama, Maliye Enstitüsü eskiden büyük bir yer, ortada bir masa var, orada İiYet 
Hanım var, oranın diktatörü. Kenarda masalar var, herkes masasında çalışıyor. 
Bir kenarda uzun bir masa var, orada gazeteler duruyor, öğle saatlerinde orada 
sohbet ediliyor. Herkes büyük bir mekân içinde masasında çalışıyor. Böyle bir 
düzendi.

ERTUĞRUL - Şimdiki okulun neresine denk geliyor orası?
KURUÇ - Şimdiki okulun Fakülte Sekreterinin olduğu yere denk geliyor. 

Oralar yıkıklı tabii ki tamamen. Oradaki merdiven boşluğu doluydu. Fakülte 
Sekreterinin olduğu yere denk geliyordu, büyük bir salondu, onun bitişiğinde 
zaten fakülte Profesörler Kurulu odası vardı. Yani, plan değişikti. Cümle 
kapısından girince iki yandan çıkılıyor iki mermer merdiven ile, uzun bir koridor 
var: Koridorun tam karşısında profesörler odası var, soldan ilerlediğin zaman 
şimdi tuvaletlerin olduğu yerde Fakülte Sekreteri ve onun yanında Dekan odası 
var. Sağ tarafta ise (yani. Profesörler Kurulu odasının sağında) Maliye odası var.

ERTUĞRUL - Dekanlığa çıkan şimdiki merdiven yok, merdiven boşluğu yok?
KURUÇ - Yok. Şimdiki dekanlığın olduğu yer ve altı kütüphaneydi. İki katlı, 

ortası açık. Bu İngiliz üniversitelerinin olduğu tarzda. Merdiven ile aşağı inilir, 
balkon, çepeçevre kitaplar ve bir alt kat vardı. Eski yapı, böyle bir yapıydı.

İstanbul Üniversitesi’nde tadilata daha az uygun bir yapı var. Ta eskiden 
kalma Meclis-i Mebusan binası olduğu için oradaki sınıflar falan, zamanla pek 
değişmemiş, onlar olduğu gibi duruyor.

Bilim merdivenini tırmanırken

1950’lerin “kültür bagajı”, 1960'larda da işe yarayabilir. Ama, 60’larTürkiyesi 
bambaşka bir sahnedir. Toplumun tarih çizgisinde 1960’tan başlayan yirmi yılın 
değerini bilmek, öğrenmek, öğrenilenleri yeniden dikkatle değerlendirmek 
gerekir.

Benim ve bizim kuşaktaki iktisatçı dostlarımızın ayrıcalığı, farkında 
olmaksızın bu önemli zaman diliminde mesleğe adım atmak oldu. 1960’lardan 
itibaren “altyapı”yı tanımaya başladık. İktisatta sağlam bir temele ve öncelikle 
kuramsal çerçeveye sahip olmanın bir şey ifade etmesi için “altyapı”yı doğru 
tanımak, kavramak gerekiyordu. Ama, 1960’ların dünyası insanı -çok lıızla- 
yepyeni şeyler öğrenme zorunluluğuyla karşı karşıya getiriyordu.

1960’lar, üniversitenin kuramsal zeminini daha bilinçli olarak geliştirmeye 
koyulduğu, aynı zamanda, özellikle sosyal, ekonomik, siyasal araştırmaların 
merkezi olmaya başladığı tarihtir. 1960’tan sonraki yirmi yıl hem Türk üniversite 
tarihinde, hem de araştırmacılıkta müstesna bir zaman dilimidir. O dönem, 
bizlerin doktora ve doçentlik tezlerimizin ve akademisyenlikteki “gençlik” 
çalışmalarımızın dünyaya geldiği zamandır. Yeni hevesler ve heyecanlar, galiba 
daha önceki dönemlerden farklı bir ciddiyetle iç içe geçmiştir.
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Bilim merdivenini tırmanma zorluğunu girer girmez hissedersin. Bu işte 
ciddiysen, girer girmez hissedersin. Tırmanma temposunu ayarlama meselesi 
var. Bütün bunlar başka mesleklere girmekten farklı olan sorumluluklar getiriyor; 
yani, özdenetimin parçalan oluyor. Hele Türkiye gibi bilimde geri bir ülke 
olduğunu hissediyorsan, o zaman bir sorumluluk daha geliyor: Bilimde olabildiği 
kadar ileri gitme sorumluluğu. Çünkü bu işin ikinci kalitesi yoktur. İkinci kalitesi 
olamaz.

ERTUĞRUL - Ya vardır, ya yoktur.
KURUÇ - Ya vardır, ya yoktur, dolayısıyla bir de işin içine o giriyor. Demek 

ki, bunlar mesleğe girince ilk karşılaşılan şeyler. Bu başta bahsettiğim bilgi 
süreci, öğrenme sürecinin niteliği, üniversite mesleğine girince değişiyor. İşin 
içine özdenetimle birlikte, zorunlu kalite meselesi giriyor. O kaliteyi kendin 
bulacaksın. O nedenle taklit usulü gidenler fazla ilerleyemezler. O laklit mesela, 
böyle “matematik modeller yapıyorum müthiş harikalar yaratıyorum’’ gibi 
olabilir. Harikalar yaratıyorum zannedersin, ortada bir şey var sanırsın; lâkin, 
içinde bir şey yoktur. Taklitten ibarettir. İçi boş oluyor ki, o bizim meslekte çok 
var. O yüzden adam önemsiz oluyor; adam kaç yıl uğraşıyor, birşeyler yapıyor, 
ama bir şey çıkmıyor. Onu niye yapıyor, doçentlik, profesörlük, rütbe için yapıyor.

ERTUĞRUL - Terfi alayım diye yapıyor...
KURUÇ - 60’larda girdiğim zaman, ilk insanı etkileyen şey, bu meslek bir 

usta-çırak ilişkisidir, bunu kavrıyorsun. Artık, bu zayıf. 1980’dcn sonra gitgide 
zayıfladı. Şimdi kendi ekseni etrafında dönme gibi, başka bir doku meydana geldi. 
O zaman bu üniversitecilik olmuyor bence. Çünkü bilimin kollektif bir damarı var. 
O kollektif damar inceldiği zaman, kimse tek başına bir şey yapamıyor. Sosyal 
bilimlerde bu daha da fazla, çünkü işin tanımlanması daha zor. Fen bilimlerinde, 
tıpta falan bu daha kolay zannediyorum. Gözle görünüyor kavranıyor, hasta var, 
hastalık var veya temel bilimlerde araştırılan bir şey var, adam onun peşinden 
gidiyor. Ama, sosyal bilimlerde toplumun gelişmesi insana damga vurduğu 
için, yani birçok şey birlikte öğrenildiği için ve o ayrılmaz bir biçimde birlikte 
öğrenildiği için, bu usta-çırak ilişkisi ve kollektif damarın kaçınılmazlığını insan 
anlıyor. İşte, 60-80 döneminde bizim şansımız bu. Hem dönem ilginç ve istisnai, 
hem de bulunduğumuz yer, kalite bakımından Türkiye’nin en kaliteli yeri sayılır.

İkincisi, tabii sadece usta-çırak ilişkisi değil, onun dışında bir de çevrenin 
oluşması. Yani, benim yalnızca Sadun Bcy’den alacağım şeylerden ibaret değil. 
Dışındaki çevre, mesela işte Korkut’un orada olması, onun dışında bir adam. O 
da aynı şekilde etkileniyor. Böyle bir örgünün olmasının bir önemi var.

Üçüncüsü de, rekabet değil fakat, herkes hızlı koşacak. Birbirini geçmek üzere 
değil, fakat herkes belli bir hızlı tempoda koşacak. Dolayısıyla bu üçü kendini 
hissettirdi. Bu üçü bence üniversiteye giren bir adam için altın kurallardır: “Usta- 
çırak’, “daha geniş bir çevre” ve “tempo”; ama, rekabet içinde değil. İnsanlar
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birbirini tamamlarlar, uyarırlar falan filan. Vc bu takdirde kendine güven oluşur. 
İki şey oluşur: Bir, kendine güven; bir de bilim denen şeye saygı oluşur. Yani 
gerçekten böyle intihal mintihal yoluna gitmez insanlar o zaman. Kendine 
güven oluştuğu anda bilime saygı etle tırnak gibidir. O zaman işte o bilgi yani 
öğrenmenin yaratıcı bir süreç olması buralardan geçerek ortaya çıkar. 60’lar ve 
70’ler bunu sağlıyordu.

Bu meslekte iki şey var. O da girer girmez insanın karşısına çıkmalı. Birincisi, 
bu meslek illâ araştırma mesleği değildir. İkincisi yalnız ders verme mesleği 
de değildir. O yüzden bu ikisinin yaratıcı sürecin parçası olması lazım. İş ders 
vermekten başlıyor. Yani, gazetecilikte önce muhabirlikten başlar gibi; ders 
vermekten başlıyor. Ben girer girmez Sadun Bey, hemen "derse giriyorsun’’ 
dedi. Ben başladım.

Mikro nerede öğrenilir

ERTUĞRUL - Ne dersi vermeye başladınız?
KURUÇ - Ocağın 15’inde terhis oldum, yıl 63. Kadromun çıkması bir-iki 

ay gecikmişti. İlkbahardı, geldim, Sadun Bey üçüncü sınıflara Mikro İktisat 
veriyordu. Dedi ki; "ben bu dersi biraz daha zenginleştirmeyi düşünüyorum, 
onun için Erdenle ikiniz birkaç hafta derse gireceksiniz” dedi, pat diye yani. 
Erden dedi ki, "ben firma dengesi filan var, onları anlatayım” dedi. Ben de geri 
kalanı anlatacağım

ERTUĞRUL - Hangi geri kalan? (Gülerek) Ben hem Mikro’dan, hem 
Makro’dan kalmış, hatta Mikro’dan okuldan atılıp afla dönmüş bir adamım da, 
neler var başka bilmediğim için...

KURUÇ - (Gülerek) Hadi canım...
İyi bir adamın ya da iyi bir kitabın eline düşmezsen ya da şöyle diyelim iyi 

bir adama veya iyi bir kitaba rastlamazsan Mikro berbat bir şeydir (Kakhahalar). 
Çok yabancı bir şeydir insana. Ben, “ İktisat Genel”e girip ilk seferinde kaldığım 
zaman, İngilizcesinden okumaya karar verdim, çünkü parça parça bir sürü şey 
ve hiç hitap etmiyor. Çünkü İngiliz aklıyla kurgulanmış bir şey. Ne zaman ki 
“İngilizcesinden okuyacağım” dedim, o zaman makroyu -yani Keynes’in 
çerçevesini ve özünü- ve Mikro’yu kavradım. Mikro’yu da İngiliz kitabından 
okudum. Oradan okuyunca kavradım. Oradan okuyunca, hafiye romanı gibi 
geldi. Yani, biraz okuyorsun, sonra merak edip devamını okuyorsun; "bakalım 
şimdi ne olacak” diye. Ve tâbi İngiliz sunuşuyla o kadar güzel veriyor ki. Seni 
soyutlamaya çekiyor, tadına varırsan merak ede ede gidiyorsun ve o arada 
kanıtlayarak gidiyor. Niçin şu şöyledir, niçin bu böyledir kanıtlıyor... Dolayısıyla, 
ben İktisat’ı bitirdiğim zaman Mikro’yu sevmiştim, ama hiç dersini görmeden 
(Kahkahalar)...
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Kapitalizmde bölüşüm

Onun için, Sadun Bey ‘'gireceksin” dediği zaman kolay geldi Mikro bana, 
“tamam” dedim. Sencer’in bir kitabı vardı, SencerDivitçioğlu’nun. Yeni basmıştı. 
Sadun Bey de onu anlatıyordu. Ben o kitabı okumuştum zaten. Dolayısıyla sorun 
olmadı.

Bir de ilaveten bölüşüm kısmını anlatayım dedim. Çünkü bölüşüm kısmı 
pek anlaşılmaz, daha doğrusu zorlamadır. Mikro iktisatın üretim kısmı daha 
kolay anlaşılır, daha mantığa uygundur ama bölüşüm kısmı zorlamadır. Yani 
kapitalizmin...

ERTUĞRUL - (Gülerek) Zaten olmayan bir şeyi nasıl anlatsın?
KURUÇ - (Gülerek) Kapitalizmin katiyen sevmediği bir bahis olan bölüşümün 

(gülüşmeler) soyutlamasını o kadar ters bir şekilde verir ki, zaten öyle bir bölüşüm 
olmaz (Kahkahalar). Öğrenciye de onu anlatmanın manası yoktur. Dolayısıyla da 
Adam Smith, Ricardo, Marx ve Neoklasikler, bunlar bölüşümü nasıl anlatıyorlar, 
öyle bir şey anlatayım dedim.

Bir de not hazırladım, hatta; “Ben bu notu size bir okuyayım’’ dedim Sadun 
Bey’e. Okudum. Marx kısmını da hazırlamıştım. Sadun Bey dinledi; “bu 
kısmı basmasak daha iyi o lur” dedi (Kahkahalar): “Sen, Ricardo'dan atla 
Neoklasikler ’e ” dedi. (Gülerek) “Derste anlat ama, o böliimii basmasak daha iyi 
o lur” dedi. Kısacası, onları anlattım öğrenciye ve iki yıl sürdü o üstüste. 63,64 ve 
galiba 65’te de... 65 sınıfı, Yılmaz Akyüz, Güneri Akalan falan onlardır.

Ben SBF’ye girdiğim zaman -resmen 1963 Ocak ayı- Sadun Bey’i yakından 
tanımaya başladım. Beni dışımda herkes oııu uzun süredir tanıyordu ve o yıllarda 
Sadun Bey, Ankara’da gençler arasında bir efsane sayılırdı. Sadun Bey’le asistanı 
olarak ikibuçuk yıl çalıştım. 1965’in Ekimindeyaplan seçimlerdeTİP’ten İstanbul 
milletvekili oldu ve Fakülte’den ayrıldı. Bıraktığı boşluğu hepimiz hissettik.

Akademik dünyada, özellikle o yılların SBF’sinde duruş ve tarz birçok 
meziyetin önünde geliyordu ve Sadun Bey’in ağırlığını hemen herkes öncelikle 
bu yönüyle hissediyordu, etkileniyordu. İktisatçılar arasında, Kcynes’i ve makro 
iktisadı sindirmiş olması ve analitik çerçeve olarak geniş birçevreye benimsetmesi 
belirgin bir fark yaratıyordu. O yıllarda henüz Marx’in ve sosyalist ekonomi 
araçlarının akademik dünyaya sunulduğu ve tartışılmaya başlandığı zamana 
erişmemiştik. Bu bakımdan, zaman 1965’ten sonra hızlanacaktı ve birçoğumuz o 
yeni boyutun literatürü ile tanışacaktık.

Bu ilk ders verme, yani böyle doğrudan doğruya asistan olur olmaz ders verme 
doğru bir şey. Aktif öğrenme dönemi oluyor ve doğru bir şey. Sadun Bey’in rolü 
burada önemli bir rol. Zaten, Sadun Bey işte 65’te TİP milletvekili oldu, yazın 
ayrıldı. 65 sonbaharında, Ekim aynıdaydı galiba seçimler. Seçildi ve ondan sonra 
Sadun Bey’siz olarak yola devam ettik; ama, etkisi sürdü. Zaten geniş bir etkisi 
vardı, sadece bizim enstitü ile sınırlı değildi.
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Doktora yapm ak

65’ten sonra doktora yapma meselesi geldi. Askerken kursları tamamlamıştım 
ya. Doktora yeterlilik sınavına da asistanken girdim galiba. Yalçın Küçük’le 
bir gün arayla girdik. Hatırlıyorum, Yalçın bir gün önce girdi, ertesi gün ben 
girdim. Yalçın’in jürisinde Aydın Yalçın vardı. O zaman serbestti, gene de serbest 
herhalde sınavlar, biz gider dinlerdik. Aydın Yalçın, Yalçın’a bir sonı sordu. 
“Küçük” dedi, soyadıyla hitap ediyor. ‘‘Ekonomist okur musun ” dedi. (Gülerek) 
Yalçın tabii aynen bugünkü gibi "Evet, arastra okurum” dedi. “Oradan bir şey 
sorayım sana” dedi. ‘‘Sorun sorun, okurum ben ” falan dedi.

ERTUGRUL - Sizin jürinizde kim vardı?
KURUÇ - Benim jüride Sadun Bey vardı. Reşat Aktan var. Cumhur Ferman 

var. Manasız bir sınavdı yani ben sevmedim o sınavı. Neyse oldu bitti. Sonra tez 
yaptık. Sadun Bey gittikten sonra tez yapıyorum.

Doktora tezi, yalnız yapılan bir şeydir. Yani, atlet gibi kendi başına. Bir pist 
vardır, birde sen varsındır, o kadar. Aynen atletizm gibidir. Başkasının yardımıyla 
sırıkla yüksek atlamak mümkün değildir. Ve tabii, nedense beni zorlayan bir 
şey -benim küçük kızımda da var, büyükte de var ya- ille daha önce başkasının 
yapmadığı bir şeyi, zor bir şeyi yapmaya girişmek.... Dolayısıyla Ricardo’ya 
yöneldik. Benim doktora tezim Ricardo üzerine.

M arx’a dayanan merdiven: Ricardo

Çok öğretici oldu benim için. Külliyatını okudum. “Ricardo’nun Bütün 
Eserleri” vardır, Siyasal Kütüphanesi’nde var. O zaman ısmarlayıp getirttim. 
12 cilt midir, öyle bir şey. Fakat, çok öğretici oldu. Doğrudan doğruya oradan 
okumak ve ondan sonra Ricardo üzerine yazılanları okumak.

İki kere basılmış; bir Ricardo külliyatı var şimdi hatırladığım kadarıyla -kırk 
yıl öncesini ne kadar hatırlarsam- daha önce basılmış şeyleri var Ricardo’nun. 
Fakat daha sonra Sraffa’ adında bir İtalyan iktisatçı Cambridge'e geliyor. Sraffa 
ilginç bir adam. Ricardo ve Marx’i araştırmaya yöneliyor. Teorik bir iktisatçı. 
Cambridge dünyada iktisat düzeyinin en yüksek olduğu bir-iki yerden biri.
* Piero Sraffa: (1898-1983) İtalyan Marxist iktisatçı.

Ekşi Sözlük’te yer alan, bu Arnıağan’a ölümünden önce yazı yetiştiren Ünal Nalbantoğlu’ndan 
aktarıldığı anlaşılan Sraffa ile ilgili şu anekdot bazı şeyleri anlatmaya yetebilir:
"i 976’da toy bir Haşan Ünal Nalbantoğlu, Cambridge'de Maurice Dobb ite buluşup 
Osınanlı 'tun feodal bir toplum olup olmadığını tartıştığı görüşmesi bitince, Dobb 'daıı kendisini 
Sraffa ile tanıştırmasını ister. Dobb ‘bay hay' der, birlikte Alfred Marshall Kütüphanesi 'nin 
okuma salonuna yürürler. Maalesef, Sraffa her zamanki masasında değildir, tanışmak nasip 
olmaz. " (Ekşi Sözlük, Piero Sraffa)
Ekşi Sözliik’teki bilginin doğruluğunu onaylamak için yardımını rica ettiğim, hastalığının son 
yıllarında kendini “ Hoca”sı Ünal Nalbantoğlu’na nasıl adadığını herkesin hayranlıkla izlediği 
Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen’e özel teşekkür ederim.
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Ricardo’yu yıllarca kazıyor, çıkartıyor; ne yazmış, ne çizmişse. Bunların 
çoğunluğunu mektuplar oluşturuyor, çünkü o zaman mektuplaşarak yazıyorlar 
ve mektuplarının büyük kısmı Malthus’la mektuplaşmasıdır. Görüş farkları, 
yani yaklaşım; böyle mi yaklaşılır, şöyle mi yaklaşılır çeşitli meselelere. Son 
derece öğreticidir. Daha önce basılmamış bir-iki eserini, son eserlerini filan bulup 
çıkarıyor. Yanılıyor olabilirim ama, galiba 12 cilttir.

Onun külliyatını gitgide meraklanarak okuyorsun, başladığın zaman. Onu 
okudum ve okudukça...

ERTUĞRUL - Ricardo’ya nereden karar verdiniz?
KURUÇ - Şimdi, İktisat’m son sınıfından, yani, bu İngilizcesinden okumaya 

başladığın andan itibaren önce Keynes’le tanışıyorsun. Keynes işin amentüsü, 
amentülerinden biri.

Onu hatmettikten sonra, birçok şeyi onunla açıklıyorsun filan. Fakat, yavaş 
yavaş fark ediyorsun ki, başka yaklaşımlar da var. Keynes’te üstü örtülü olan 
bir şeyi burada açıkça görüyorsun. O da kapitalizmin hızlı gelişme döneminde 
sınıflar meselesi. Ricardo, sınıflar meselesini doğrudan doğruya ortaya koyuyor. 
Yani, iktisadın sınıflar arasında bir bölüşüm meselesi olduğunu, özünün 
buna dayandığını, iktisat kategorilerinin mutlaka bu akılda tutularak analiz 
edilebileceğini ve çözümün ancak böyle yapılabileceğini ortaya koyduğunu 
görüyorsun. Tabii adam, 1800’lcrin ilk çeyreğinde yaşamış. İngiliz kapitalizminin 
dünyaya hâkim olma isteklerinin ilk çıktığı dönem. Fabrika çağının başladığı 
ve aynı sırada da dünyaya hâkim olma meselesinin çarpışarak, hem sınıfların 
kendi içlerinde, hem de İngiltere’nin dünyayla çarpışarak ortaya çıktığı dönem. 
Dolayısıyla birçok şey keskin bir şekilde önünde. “Eski formüllerle idare 
edeyim ” filan dememiş. Ve piyasayı da iyi bilen bir adam. Yahudi aslından 
geliyor. Zekâsı, piyasa denen şeyin nasıl regiile edilerek yürütüldüğünü görmeye 
çok müsait. Fiyatlarla nasıl oynanır, miktarlarla nasıl oynanır? Bunları açık seçik 
o zaman yazan bir adam. Toprak sahibi, yani varlık sahibi bir adam. Keynes gibi, 
Keynes de zengin olmuş bir adamdır. Yani, borsalarda oynayarak zengin olmuş 
bir adamdır. Ve bunları açık seçik yazmaktan çekinmeyen insanlardır bunlar.

Hoşgeldin Umut, hoşgeldin Ricardo

O bakımdan çok öğretici olduğunu hissediyorsun. Öğretici olduğunu 
hissettikçe buna yöneldim. Gene Smith’i filan da karıştırmaya niyetliydim başta 
ama, baktım ki bu başlı başına farklı bir adam, bu başka bir adam. En isabetli 
adam ve Marx’a çıkan merdiveni bu dayıyor, ekonomik analiz olarak bunun 
kategorileri olmadan Marx’ııı o kadar rahatlıkla Kapital’i yazmasının mümkün 
olmadığına işi bitirdiğim zaman karar vermiş oldum.
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Birçok şeyin, birbirinden farklı parça parça gibi görünen birçok şeyin aslında, 
sade bir şekilde komple bir sistem içine yerleştirilebileceğini ve bunlardan çözüme 
ulaşabileceğini, bunun çözümünün yapılabileceğini ortaya koyan bir adam.

İkincisi, iktisatta yeni ve kapsamlı bir tezin varsa, bunu polemiklerle ortaya 
koyuyorsun. Polemik, iktisadın bilimsel yöntemlerinden biridir. Ama, bu hava 
cıvaya yapılan bir tartışma değildir. Yeni bilgiye ulaşmak, onu zenginleştirmek 
için yapılan birşeydir ve yaptığı şey bııdıır, polemiklerle. Bunu mektuplarla 
yapıyor. İktisadın bilimselliğinin böyle geliştiğini orada görüyorsun. Tabii, bunlar 
tezi yaparken yeni öğrenilen, kendi kendime öğrendiğim şeyler. Hocalarımın 
hiçbiri bunları söylemiyor, sana yol göstermiyor. Dediğim gibi Sadıııı Bey artık 
yok ve tamamen kendi başına yapmış oluyorsun. Başka birşey seçseydim belki 
başkaları yardımcı olurdu; ama, kimsenin el atmadığı bir alandı.

ERTUĞRUL - Onun için pist ve atlet tek başına.
KURUÇ -  Evet, tamamen pist ve atlet pozisyonudur ve doğrusu da budur. Bir 

İngiliz Üniversitcsi’nde mutlaka bir tez danışmanı diye bir adam vardır. O da, 
böyle dar kafalı, at gözlüklü bir adam değildir; sana yol açan bir adamdır. Oralarda 
yapılabilir belki ama, Türkiye’nin dediğim gibi 1960’a geldiğimiz zaman bilgi 
dağarcığı çok sınırlı ve herkes birlikte hızlı koşmak zorunda. Bu ortamda rekabet 
son derece manasız. Zaten, rekabet bence olmaz bilim dünyasında, olacak şey 
değil rekabet.

Birde şu var: Eskileri aşıtlarından okuduğun zaman, onların çağındaki yaşama 
girmeye teşebbüs ettiğin zaman, aslında teorik bir zemine de, kuramsal zemine 
de iyi bir şekilde oturtmuş oluyorsun; yani, iyi beton dökmüş oluyorsun. İyi 
beton dökmeden, yani, kuramsal zeminini sağlamlaştırmadan doğru bir tez, içini 
ferahlatacak bir tez yapma şansın yok. Onun için “şunu seç, onun üzerine bir 
tez y a p ” dedikleri zaman doğru bir yöntem değil. Önce beton döktüreceksin tezi 
yapacak olana, mutlaka beton döktürmek lazım. Beton iyi dökülecek, çimentosu 
düzgün olacak. Kumu, deniz kumu falan olmayacak. Beton, zemin sağlam olacak.

Bunu -tabii bugün için söyleyemem- 60’ların dünyasında kendi kendine 
yapmak zorundasın. Bu da öğrenme sürecinin seni götürdüğü noktalardan biri. 
Dediğim tüm bu unsurlar işin içinde, polemik de. Eski çağın adamının dünyasına 
girerek çağdaş olma da. Çağdaş olmak, sadece bugünün işleriyle uğraşmak demek 
değildir. Onun dünyasına girerek çağdaş olmayı deneme. Buradan gidildiğini 
görüyorsun çağdaş olmaya. Ben de Ricardo’yu seçip öyle gitmiş oldum.

1967 başlarında doktora tezi tamamlandı. Jüri bunu Mart ayı sonuna kadar 
okuyamadığı için terfide bir yıl kaybettiğimi hatırlıyorum. Ama, bu şimdi hiç 
önemli görünmüyor!

1966’nın Martında Umut doğdu, 67’nin Martında da Ricardo doğdu 
(Gülüşmeler)...
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60’larda hangi s ın ıf neyi öğrendi, hangi sın ıf hangi bedeli ödedi (mi)
60’larda öğrenme sürecinin bir parçası bu. Akademik dünyada böyle. Fakat 

birçok şey yanyana, bir araya geliyor, bloklar bir araya geliyor. Bu Türkiye’nin 
geçmişinde müstesna bir dönem oluyor. Bu da şöyle: 65 mesela, TİP’in, Türkiye 
İşçi Partisi’nin popülerliğinin arttığı ve doruğuna çıktığı tarih oluyor.

Yön Dergisi, 61-62’den itibaren hepimize yeni bir sayfa açıyor, üzerine biz 
düşünüyoruz. Türkiye kendine yeni bir ufuk açmaya çalışıyor 61-62’deıı itibaren. 
60’Iarın öğrenme sürecinin en geniş platformu esas bu.

İlk işçi talepleri çıkıyor. Daha önce olmamış kolektif bir şekilde işçi talepleri ve 
işçi eylemleri. Yalınayak yürüyenler Ankara’da inşaat işçileri yürümüştü. 62’ydi 
galiba. Ulus’tan Bakanlıklar’a kadar yürüdüler yalınayak. Türk-İş, Saraçhane’de 
miting yaptı. Burada Tandoğan’da yaptı. Bunlar ilk olan şeyler ve bütün bunlar 
şunu gösterdi, birkaç yıl içinde şunu farketmiş olacağız. Yeni anayasa, yani, 61 
Anayasası Türkiye’de çalışan sınıflara mesafe aldırdı. En önemli tarafı Anayasanın 
bu; bütün bu demokratik hakların, diğer şeylerin ötesinde, 61 Anayasası çalışan 
sınıflara mesafe aldırdı. Yani, “geri kaldınız yetişin ” diyor 61 Anayasası, bir bu..

Bir de, orta sınıf, 1960'larda, herşeyden önce, kendisinin doğru duracağı yeri 
öğreniyor; çalışan sınıfların sahneye çıkmasını görerek öğreniyor. Bu ilk defa 
oluyor. Dolayısıyla, orta sınıf kapitalizme bağımlı, edilgen ve onun nabzına göre 
şerbet verme görevine sahip bir toplum olmaktan çıkacak; yani, gerçekten bir 
orta sınıf olma, toplumun ufku bakımından kendi misyonu nedir, bunu öğrenme 
şansına kavuşuyor. Çalışan sınıfların sahneye çıkması sayesinde, kendi talepleriyle 
sahneye çıkması sayesinde, ilk defa bunu öğrenme şansına kavuşuyor. Bu da 
Anayasanın açtığı en önemli sayfa.

Dolayısıyla 60'ların öğrenme sürecinin akademik dünya dışında gelişen, ama 
akademik dünya ile kısa sürede içiçe geçen en önemli boyutu bu. Biz akademik 
dünyada, bu ikisini birlikte öğrenme şansına sahip oluyoruz veya (gülerek) oluyor 
muyuz? Fark ediyor muyuz? Bugün sorduğumuz bu soru.

Çalışan sınıf sahneye çıkmayı öğrendiğini gösteriyor. Birkaç yıl içinde 
gösterecek. O nedenle zaten, karşı devrim harekete geçecek. O nedenle sermaye 
sınıfı mevzi alacak, biz de kapitalizmi öğrenme şansına sahip olacağız bunun 
içinde. Tabii, işçi sınıfının sahneye çıkmayı öğrenmesi müstesna bir ders. Yirmi 
yıl sürecek ve kapitalizm ondan sonra bunun bedelini çalışan sınıfa ödetecek; 
orta sınıfa da doğru yerde durmanın bedelini ödetecek. İki sınıfa birden ödetecek. 
Tabii biz de bunu öğrenmiş olacağız veya (gülerek) olacak mıyız? Böyle bir 
soruyla burada karşı karşıyayız.

60’ların Mülkiyesi ve üniversitesi

Üniversitenin öğrenme sürecine elverişli bir yapısı vardı. İki nedenle; birincisi 
-biraz önce bahsetmiştim- çalışmaların kolektif olması, kolektif damar olması,
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herkesin birbirini tamamlaması, birbirinden bir şey öğrenmesi ve bunun düzeyi 
yükseltmesi. Birincisi bıı.

İkincisi, üniversite yönetiminin özerk olması. Bu üniversitede çalışan insanı 
çok ferahlatan bir şeydir, ferah tutan bir şeydir. Yetiştiğin dönemde asistanlık, 
doçentlik döneminde, sana köstek olmaması, önüne formaliteler çıkarmaması. 
Yok, “şu kadar makale yayınlayacaksın ” filan böyle şeyler yok, performans 
yok. “Bu kadar yılda doktora yapacaksın, bu kadar yılda doçenttik yapacaksın, 
koşulları şudur, çalış. Bundan ibaret; serbestsin, özdenetim sahibisin, sorumluluk 
sahibisin’’ demesi. Bilimin doğal zemini budur. Yönetim özerkliği dediğimiz 
şey budur. Yani, bilimsel özerklik işin esasında. Bunu da mali özerklik ile 
desteklemekten çekinmemesi, böyle bir köstekleme olmaması. Yüksek 
makamların gölgesi veya kılıcının üniversite mensubunun üzerinde olmaması, 
saçma mekanizmaların olmaması. “Bu kadar kotasyon yapılacak”, “senin 
makalen yayınlanmış, yayınlanmamış”, “kadro var, y o k ” falan böyle şeylerin 
olmaması.

Bu yönetim özerkliğinde de süreçlerin normal işlemesi. Rektör, dekan, bölüm 
veya kürsü başkanlarının seçimlerinin normal işleyen süreçler halinde olması. 
Yani, genel olarak bu. Tabii, beşeri zaaflar daima vardır. Hukuk fakültelerinde, tıp 
fakültelerinde birçok hoca imparatordur. Adama sokulamazsın. Adamın seni kabul 
mesafesi en az iki metredir. Böyle şeyler daima vardır. O mesleğin özelliğidir. 
Ama, bizde, Mıilkiye’de böyle şeyler yoktu. Biraz İşletme Kürsüsü’nde vardı. 
Cumhur Ferman asistanlarına yarı köle muamelesi yapardı, orada vardı ama, 
oraya aitti. Onun dışında aşağı yukarı rahattık, herşey rahat çalışma içerisindeydi. 
Zorlayıcı birşey yoktu. Akademisyenin esas sorumluluğunun kendine karşı 
olduğunu hissetmesini bozacak bir yönetim müdahalesi yoktu.

Mülkiye’de Fakülte Profesörler Kurulu ve enstitüler düzeni vardı. Profesörler 
Kurulu rahat bir yerdi. Bazı oturumlarına biz de asistanlar olarak katılmayı talep 
eder ve katı lirdik. O zaman sadece profesörler ve doçentlerden oluşurdu Profesörler 
Kurulu. Fakat biraz önce söylediğim bu, çalışanların sahneye çıkması, Türkiye’de, 
çeşitli düzeylerde örgütlenmelerle oldu. Malûm, öğretmenler örgütlendiler değil 
mi? TÖS’le başladı. “Üniversiteli Asistanlar Sendikası”, ÜNAS diye bir şey 
vardı mesela. Her fakültede asistan örgütlenmesi vardı. Mesleki talepleri vardı. 
Bazı konularda Profesörler Kuruluna girme talebimiz olurdu, girerdik; asistan 
temsilcisi olarak, ben de kaç kere girdim. Fikrimiz neyse onları söylerdik. Sorun, 
kendimize de ait olabilirdi, Fakülte’ye de ait olabilirdi.

Şimdi biraz ileri atlamış gibi olacağız. Mesela Mümtaz’ın (Soysal) dekanken 
götürülmesi, aynı sırada Muammer Aksoy, Bahri Savcı, onların tutuklanmaları 
üzerine biz talepte bulunduk: “Fakülte ağır bir deklarasyon yayınlama/ı; 
unsurları şunlar olmalı ” diye. Ben temsilci olarak konuştuğumu hatırlıyorum. 
Üstelik, asistanların kurula girmemesi gerektiğini savunan üyeler de vardı.
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1960 'lavda bir Profesörler Kurulu toplantısı: (Soldan sağa) Ş e re f Gözübiiyiik,
Ruşen Keleş, Tiirkkaya Ataöv, B ilsay Kurııç.

Mesela Mehmet Gönlübol, ben girdiğim zaman o dışarı çıktı: "Ben protesto 
ediyorum asistanların bu kurula girmesini ” falan diye. Ama, o ortamda bile kurul 
normal çalışıyordu.

Enstitü kurulları vardı, bunlar bugünkü bölümler oluyor. Başlangıçta orada 
da alışkanlıklar katı idi. Şöyle; mesela 69-70'de. -ben 67-69 arası yoktum 
Türkiye’de, bir yıl Amerika’da, bir yıl da Oslo’da kaldım, döndükten sonra- 
asistan temsilcileri seçiliyor; Korkut’la beni seçtiler. Biz böyle çeşitli kolektif 
talepleri dile getiriyoruz; hem fakülte yönetim kuruluna, hem de gerektiği zaman 
Profesörler Kuruluna getiriyoruz.

Ben, dedim; "doktora dersi vermek istiyorum”. Ben, doçent değilim, doktor 
asistanım, ama doktora dersi vermek istiyorum: “Nasıl beni lisans derslerine 
sokuyorsanız, doktora dersi de verin ” dedim. Bedri Giirsoy, o zaman Enstitü 
Yönetim Kurulu başkamydı galiba. Orada kararlaştırılıyor dersler. O şiddetle 
karşı çıktı; "bir asistan doktora dersi veremez ” diye. İsrar ettik. Vereceğim dersin 
adı da: "Sosyalist Ekonomi” (Kahkahalar). Yıl 1970. Sonunda, verdim doktorada 
“Sosyalist Ekonomi” dersini, 70-71 yılında. Sınıftaki öğrencilerden -on kişi falan 
var- biri Oktar Tiircl. En yüksek notu alan. Sonra muazzam bir tez yaptı.

Önemli bir şey, seminerler: 3. ve 4. sınıf öğrencilerine seminer mecburiyeti 
vardı. Seminerler, öğrencinin dünyasını açan, genişleten bir şeydir. YÖK’le 
birlikte kaldırıldı bu. Biraz ileriye atlayarak söyleyeyim, 80'lere doğru fakülte 
içinde tartışması başladı. Çünkü 3. ve 4. sınıfta iki yıl üst üste seminer yapan bir 
öğrenci -o yılların politizasyonunu düşünürsen ve Türkiye’nin bu çok damarlı, 
çok kollu öğrenme sürccini düşünürsen, gitgide siyasallaşan konular seçiyor, bu 
sefer de- hocaların bilinç düzeyinin ilerisinde oluyor. Ama, öğreniyor çocuk...
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Fakat, tepki uyandırdı. Çünkü, fakültede kanatlar 60’larııı ortalarında 
belirmeye başlamıştı. 60’ların ikinci yarısında gitgide belirginleşti. Sağ ve sol 
kanat şeklinde ortaya çıktı, bir miktar da eyyamcı var, ama onlar da daha çok 
sağa yatkın, bazen hafif değişiklikler yapıyorlar. Ama kanatlar aşağı yukarı belli 
olmaya başladı. Dekan seçimlerinde ortaya çıkardı. Biraz önce söylediğim gibi 
“ben doktora dersleri vereceğim" dediğim zaman tepki olarak ortaya çıkıyor 
falan. Hocalar katında, öğrencilerin seminer yapmasının doğru olup olmayacağı 
meselesini getirdiler. Bizim o zamanki asistan çocuklardan biri demiş ki özel 
bir sohbette “Canım, niye karşı çıkıyorsunuz. Bu sayede biz, öğrencilerin bilinç 
düzeyini yükseltiyoruz. ” Bunu söyleyen Güneri Akalın. O tarihlerde sol’da olan 
bir arkadaş. Sonra değişti galiba, 1980’den sonra...

ERTUĞRUL - Bayağı değişti, bizim KİGEM ve özelleştirmeye karşı mücadele 
hakkında etmedik ve tabii yazmadık laf bırakmadı. (Gülerek) Olumsuz açıdan da 
olsa, KİGEM’İ ders kitaplarına geçiren odur (Gülüşmeler).

KURUÇ - Ama o zaman, zeki ve çalışkan bir çocuktu. Öyle demiş, tabii bu 
sözü bunlar almışlar ve ondan sonra tepe tepe kullanmışlar.

Öğrencilerin bu yeni boyut kazanma şansı, İktisat Fakültesi’nde yoktu mesela, 
orada seminer yoktu öğrencilere. Belki vardı da, ihtiyariydi; ama, yoktu. Halbuki 
bizde zorunluydu. Nasıl bir öğrenme süreci bu? Şuna eşdeğer olduğunu hissettim. 
Dedim ya, hani biz kendiliğimizden 50’lerin sonunda böyle grup oluşturuyoruz, 
herkes birşey anlatıyor ve bu sayede kendini aştığım hissediyorsun; öğrenci 
dc bir seminer yaptıktan sonra aynı çocuk değil. Çok şey öğrenmiş oluyor. 
Ve, YÖK’ün ilk yasakladığı şeylerden biri de bu oldu. Seminerler kalktı. Yani, 
“siyasi bilinçlenmeden kork” dedi Türk kapitalizmi. Onun için, “biz öğrenciyi 
bilinçlendiriyoruz"a tepkidir budur.

60’ların bir başka damarını söylemeden, bunların hepsi birleşip 80’e doğru 
gideceği ve ondan sonra hepsi birden yasaklanacağı için, şunu saptayalım: 
Bazıları şimdi bizim meslektaşlarda görülüyor, bu dönemin bu özelliklerinden 
bahsettiğiniz zaman; “efendim nostaljik şeyler” diye geçiştirmeye çalışıyorlar. 
Aslında değil. Yani, “nasıl öğrendik, neyi öğrendik ve neyi öğrenmemiz 
yasaklandı”yı doğru saptayamazsan, yeniden bir başlangıç noktası, doğru 
bir başlangıç noktası bulma şansın yok. Dolayısıyla üçüncü damar şu: Sosyal 
bilimlerde ve özellikle iktisatta 60’tan itibaren Türkiye’de, bu planlama ve 
kalkınma metodolojisi ve yeni kavramlarla yeni çerçeveler bulma zorunluluğunun 
birdenbire akademik dünyada yer etmeye başlaması. Yeni bir metodoloji arama. 
Toplumun ihtiyaçlarını mutlaka yeni kavramlarla bilimsel olarak bir yere oturtma 
meselesi. Yani, “hazırı vardır, biz onlarla idare ederiz” gibi eski laflarla değil de, 
mutlaka “yeni bir şeyi araştır, yeni bir şeyi geliştir ” meselesinin ortaya çıkması.

60’lardan itibaren konuşurken kullanılan kavramlar ve kalıplar değişti. 
Önceden iktisat dünyasında milli gelir konuşulmazdı. Yatırım, tüketim, ithal
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ikamesi, planlamaya ait çeşitli kategoriler, yok sermaye hasıla katsayısı, o, bıı, 
falan konuşulmazdı. Yeni metodoloji, uzun vadeli bakma metodolojisi oldu. 
Uzun vadeli kavrama, çözümü onlara oturtma ihtiyacı oldu. 60’ların getirdiği 
önemli bir damar bu. Dolayısıyla sosyologlar da bu dille konuşmaya başladı, 
bütün sosyal bilimciler de bununla konuşmaya başladı. Uzun vadeli düşünme 
zorunlu oldu. İktisatta mesela, birdenbire ekonomik büyüme üzerine yapılan 
tezler arttı ve onun çeşitli parçalarına ait tezler arttı. Bunlar hep uyarıcı oldu. Biri 
öyle bir tez yapınca, öteki de başka bir tarafını tuttu, çalıştı

Bu da şunu ortaya koydu bence: Nasıl yeni toplumsal talepler çıktıysa başta 
çalışan sınıfın talepleri, oradan türeyen talepler; bunlar da bu yeni kavramların 
çözüm formülleriyle buluşmaya başladı ve bu tamamen ulusal çözüm arayışlarına 
dönük olarak ortaya çıktı. Bunu da orta sınıf, yani onların önemli parçası aydınlar, 
işte üniversiteciler, fark etti veya (gülerek) “fark  etti m i” meselesini sormamız 
lazım.

Yani, yeni toplumsal taleplere yanıt vermek üzere bilimsel yeni metodoloji, 
ulusal yeni kavramlar ve yeni çözümler bu ikisinin buluşması ve ancak bu sayede 
buradan yeni tezlerin ortaya çıkması. Çünkü, ondan önce tezlere sahip değilsin, 
eski söylemlerle gidiyorsun âdeta son 30 yılın Türkiyesi gibi. Bir tane şarkı 
var, ha bire o şarkıyı tekrarlıyorsun: “O mısra böyle söylenmez” filan diyorsun, 
“vurguyu orada yapmamak lazım ” diyorsun; bu kadar yeknesaklaşmış bir 
şeyden, birdenbire çoksesliliğe geçiyorsun. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor içten 
içe gene “farkettik m i”, “fark ettik” diyoruz; “kendi kendimize kalkınmamız 
mümkündür ”ü. “Bilimsel olarak kendi kendimize yapabildiğimiz bir kalkınma 
mümkündür ”ü ortaya çıkarıyor.

ERTUGRUL - Büyük bir kendine güven tabii k i . ..
KURUÇ - Öğrenme süreci içinde kendine güvenin unsurları ortaya çıkıyor.
Ve bir başka boyut çeşitleniyor, 68’den başlayarak, ama 65’ten itibaren, yer 

yer birbirini izleyerek gençlik eylemleri... Onun da özelliği şu: Esas Siyasal 
Bilgiler merkezli. Ankara’da, oradan kaynaklandı. İstanbul’da Hukuk Fakültesi 
esas olmak üzere ve kısmen İktisat Fakültesi olmak üzere. Ama orada başta 
Hukuk. Ankara’da Siyasal. Başlangıçta bizde yeniydi, fikir klübü vardı, sonra 
birçok yerde kuruldu; galiba, 60’ların ikinci yarısında federasyon oldular, sonra 
da Dev-Genç oldular malum.. Ama bu 68’de artık kabına sığamayan bir gençlik 
tablosu haline geldi.

Ben, dediğim gibi, iki yıl yoktum 67-69 arası. Yurt dışında hep gazeteleri 
okuyordum. Annem bana günlük gazeteleri okuyup sarar, postaya verir iki-iiç günün 
gazetesini gönderirdi. Türkiye’yi gün be gün gazetelerden izledim. Ama içinde 
bulunmak ve görmek çok başka bir şey. 69’un sonbaharında döndüğüm zaman çok 
farklı ve ateşli, dinamik, bağımsız bir öğrenci kitlesi var. 67’ye göre farklı. Kendi 
kendini büyütüyor, çoğaltıyor, arıyor, arayan bir kitle ve kitleselleşiyor. Böyle bir
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şey var. Ve gitgide ivme kazanıyor, 70-71 ’e kadar böyle gidecek.

Tarihin ev ödevi

Bu, şu tablo oluyor: Gene öteki öğrenme süreçleriyle birleştirdiğimiz zaman 
tarih, Türkiye’yi, 19. yüzyılın ve 20. yüzyılın aşamalarını çok kısa süreye 
sığdırarak öğrenme zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmış. Tarih, birden bire 
dersleri, kitapları yığmış, sanki; “yarın bu kitapları okuyarak gel"  demiş. Bu 
tablo birden bire 60’ların ikinci yarısında ortaya çıkıyor. Bu tabii kendini aşma 
düşüncesini besliyor. Bu kısa süreye sığdırıldığı için, çok zayiatlı ve hasarlı 
bir süreç. Aynı zaman dilimi içinde birçok şeyi birlikte öğrenme, bağdaştırma 
zoru ululuğunu getiri yor.

Yani, üniversitede isen, bunu bilimsel zeminden uzaklaşmadan yapabilmen 
lazım. Üniversitelilerin farkında oldukları veya olmadıkları zorluk burada. 
Çünkü, o sorumluluk sende. Bilimsel zeminden uzaklaşırsan günlük akıntıda 
gider ve sonunda hiçbir şey açıklayamazsın, hiçbir şey fark edemezsin. Böyle bir 
zorunlulukla da karşı karşıya bırakıyor.

“Günahkâr Fakülte ve onun meşhur prof, ’¡arı”'

KURUÇ - Bu süreç içinde SBF’nin karşısında kapsamlı bir gelişme tablosu 
var. Her taraftan akıyor. Nereye baksan, hangi bloka baksan yeni bir hareket var. 
Bütün bunu kucaklayan bir konuma ve mevziye sahip Mülkiye. Bunu kucakladığı 
ve sahiplendiği için; yani öğrencileri de sahipleniyor, bilimsel gelişmeyi de 
sahipleniyor, akademik gelişmeyi de sahipleniyor, siyasal gelişmeye de son 
derece duyarlı ve sahipleniyor; tüm bunları kucakladığı için, hedef haline geliyor. 
Karşı devrimin hedefi haline geliyor, normal olarak karşı devrim oluşuyor. Çünkü, 
1960’ların sol’unda, sol kanat oluşurken, cumhuriyetçilik ile sosyalist eğilimlerin 
bir ilk karışımı olarak ortaya çıkıyor. Hem cumhuriyetçilik var devam eden, hem 
de artık filizlenen sosyalist eğilimlerin bir ilk karışımı, daha önce olmamış, bu ilk 
karışım.

Sağ kanat ise, -bunlardan Mümtaz için yazdığım yazıda da bahsettim"- 
düşünce planında çıkış yapamadı. Bu cumhuriyetçilikle sosyalist eğilimin 
ilk birleşmesi, bu ortamda, bu öğrenme olanağının çok geniş olduğu ortamda,

* Dekanı Mümtaz Soysal’ın şahsında SBF’yi mahkûm etmeye çalışan 12 Mart döneminin 
Ankara Sıkıyönetim 3 Nolu Askeri Mahkemesi Askeri Savcısı Kıdemli Yüzbaşı Baki Tuğ’un 
iddianamesinde SBF ve hocalarını suçlamak içiıı kullandığı ibare (Bkz. Anayasa ya Giriş -  
Mümtaz Soysal'm ve Kilabııı Yargılanışı. Mümtaz Soysal-N. İltcr Ertuğrul, İmge Yayıncılık, 
2011, Ankara)

** Bilsay Kuruç, Kırk Yıl Öncesinden İzlenimler, Mümtaz Soysal’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği 
Vakfı Yayınları: 32, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Armağanları Dizisi: 8, Aralık 2009, Ankara, s. 
27-39.
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öğreneyim diye, hem gençlik hareketine sahip çık, hem çalışan sınıfın taleplerine 
sahip çık, hem aynı zamanda sosyal ve ekonomik çözümlerin metodolojisinde 
öne geç, hem işte “ekonomik büyüme nedir” onun üzerine kafa yor filan, bunlara 
sahip çıkan cumhuriyetçilik ve sosyalist eğilimlerin karışımı olan ilk formasyon 
oldu.

Dolayısıyla sağ, düşünce planında bir çıkış yapamadı, sığ olarak kaldı. O 
nedenle de ondan sonraki yıllarda çok kolayca dış dünyanın düşünce ve siyaset 
çizgisine teslim oldu, peşine takıldı gitti. Onun için restorasyon oradan filizlendi. 
Restorasyona yeşil ışık yaktı. Şimdi bugün konuşanlar, Hüsamettin Cindoruk’tan 
itibaren bakıyorum bütün demokrasi adına, “ne kadar lazım Türkiye’y e ” diye 
konuşanlar, böyle “emperyalizm” filan diye konuşanlar, o yıllarda bütün bu 
kategorilere karşı olan, bunlardan ürken insanlardı.

Komünizim ile Mücadele Derneklerini filan kuran insanlar, bugün siyasette 
nelerden bahsediyorlar, buna MHP de dahil. Yani, restorasyon filizlendiği zaman 
60’ların sonunda, iki şeyi; -bu sermaye sınıfının daima lümpen proletaryayı 
kullanma alışkanlığının ilk tezahürleri- bir dinci siyaseti ortaya çıkardı sermaye 
sınıfı, İkincisi ırkçı kulüpleri. Yani, vurucu kuvvetleri, demekleri, örgütlenmeleri 
destekledi. Dolayısıyla onların çerçevesi o günlerde oydu. Şimdi kendi 
kendilerine bir özeleştiri yapıyorlar mı bilmiyorum ama, Türkiye’de toplumun 
önünde açılmış büyük ufku o zaman fark etmediler, hissetmediler ve anayasayı 
büyük bir giysi, bol bir giysi olarak gördüler. Bunu hatırlarsın, Nihat Erim 
başbakan olduğu zaman 1971 ’in 12 Mart’ından sonra “üzerine şal örtülebilir” 
diye söyledi. O zaman Demirel de “bu anayasa He ülke yönetilemez” diye açık 
bir şekilde söylemişti.

ERTUĞRUL - Ama, “ülkeyönetilem ez"  dediği anayasa ile bir günde altmış 
yedi ilin valisini değiştirmişti.’

KURUÇ - Tabii tabii, bu bize şunu da öğretmiş olmalı (gülerek) mı? Türk 
sermaye sınıfının yetiştirdiği bir elit var mı, ülkeyi yönetecek bir elit kategorisi? 
Tabii, bu sermaye sınıfının olgunlaşabilme şansını ne kadar değerlendirdiğini 
gösterecek: Bir elit sınıf var mı? İngilizlerde olduğu gibi mesela, değil mi? Adam, 
yüzyıllar boyu yavaş yavaş imbikten geçirerek çıkarmış.

Elit yetiştirememiş, düşünür yetiştirememiş; yani yönetici ve düşünür 
yetiştirememiş; ama, bunları devşirmiş. Nasıl sermaye sınıfı, lümpen proletaryayı, 
taşra zenginlerini sınıfsal olarak kullanıyor, 1980’den sonra da bir süre sol olmuş 
olan okur yazarları, ondan sonraki otuz yılda kendi safına devşiriyor; onları 
sermayenin eliti saymak gibi bir zorunlulukla seni karşı karşıya bırakabiliyor 
ve dolayısıyla siyasette de kaba güç kullanıyor. Yani, Türk kapitalizminden

* Demirci, "bu anayasa ile ülke yönetilemez" sözünü, 12 M at’laıı önce dc, bu dönemde yapılan 
gerici Anayasa değişikliklerinden sonra da söyledi. 12 EylüPde devrilen dışarıdan MC destekli 
AP azınlık hükümetinde bir günde 67 ilin (o zaman 67 il vardı) valisini değiştirdi.
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bir demokrasi doğamamasının tezahürlerinden, belirtilerinden biri de siyasette 
daima kaba güç kullanmaya -son kırk yıldır- daima kaba güçle ilerlemeye, 
kolayca o tarafa doğru meyletmesi. İnce güç denen -yani, bu 'soft povver’ derler 
ya İngilizler-, yani kurumsal olarak oynama becerisi gösterme, inceliklerle 
idare etme; bunu bir türlü becerememesi. Hep bıı kaba güç kullanan unsurları 
desteklemesi, onlara ses çıkarmaması.

Onun için 71 darbesinin önüne çıkan bir burjuvazi filan olmadı. Tarihi 
olarak önemli bir noktaydı. Bu uyanış karşısında, yani toplumun kendine ufuk 
açması karşısında olmadı. Tersine, 15-16 Haziran, İstanbul’daki iki günlük 
büyük işçi hareketinden çok korktular ve kaba güç kararı -sanıyorum- o zaman 
oluştu. Sendikaları ve işçileri tamamen sindirmek. Orta sınıfın öncü kitlesi olan 
öğrencileri -ki, 70’te olmuştu artık, öncü kitle haline gelmişti. Deniz Gezmişlerin 
iyice ortaya çıktığı tarih- onları tamamen temizlemek; akıl hocalarını, yani 
seçkinleri, orta sınıfın seçkinlerini onları da susturmak gibi bir hedef, demek ki, 
70’te, bu gelişmelerin sonunda ortaya çıkmıştı. 60’lardan, bizlerin öğrendiği ve 
öğrenmesi gereken şeyler ile sermaye sınıfının öğrendiği şey, çıkardığı dersler 
farklı oldu.

Bunu fark etmemiz lazım, ondan sonrasını anlayabilmek için bunu fark etmemiz 
lazım,. Onun için, 71 ’in 12 Mart'ı anayasanın daraltılması darbesi oldu. Bugün 
de yeni anayasa hazırlığı deniyor ya, toplumun kurumsal şansını olabildiğince 
zayıflatma darbesi idi 71, 12 Martı. Bugünkü ona benziyor. Yani onun etrafında 
mutabakat sağlıyorlar falan. Bunu 71 ’de darbe ile yaptılar, o daraltılma darbesi 
idi. 80, kaldırılma darbesi olmuş oldu. Ana hedef, toplumun potansiyel olarak 
taşıdığı ve toplumu ileri götürecek olan bir sınıf gücünün yaratacağı enerjiyi 
durdurmak oldu. 12 Mart 1971’den bunu öğrenmiş olmamız lazım.

O zaman sanki öğrenenler daha çoktu, özellikle üniversitede. O zamanki 
öğrenme şundan: 71 darbesi kalıcı olmadığı için, sonraki yıllar bunu biraz irdeleme 
şansı verdi. Ama 1980’den sonraki yıllar irdeleme şansı vermedi. Yani büyük bir 
tasfiye, bir ağır zulüm şeklinde geldiği için o şansı vermedi. '‘Unutun ”u emretti. 
Ama, 70’e geliş, yani 60’lar, böyle birkaç akan akarsuyun birleşmesi gibi oldu, 
bunları fark etme gibi oldu üniversitede. Dolayısıyla, 70’e geldiğimiz zaman bu 
dönemin havası, hepsini görme, hepsini izleme, hepsine kabil olduğu kadar sahip 
çıkma meselesi idi. Çünkü sahip çıkmadan, sosyal bilim, siyasal bilim, iktisat 
alanında ilerleme, eksik ve daima geride kalan bir şey olacaktı. Geride kalacaktık. 
Daima, bir sonra ne olacağını görebilme ihtiyacı vardı. Ve ulusaldı, önemli tarafı 
bu: Ulusaldı.

Öğrenm ek, bedeli ödenmesi gereken bir şey

Öğrendiklerimize eklememiz gereken önemli bir boyut, toplumda gelişmeler 
oluyor ve onları görerek yeni şeyler öğreniyoruz. Yani, bu pozitif bir süreç.
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Eklenen bir şeyi hissederek öğrenmeye başlamamız gereken bir şey, kapitalizmin 
yaşamımızda hissedilmeye başlanması. 60’ların sonlarında, 70’lerin başında 
artık fabrika çağma iyice girmiş Türk kapitalizmi ve birkaç noktada yerel olarak 
lıızlı gelişiyor. İstanbul, İzmit, Adana, Ege gibi. Henüz kaplanlar coğrafyası yok. 
Fakat, bu birkaç noktada hızlı gelişiyor. Fabrika çağı olduğu için işçi sınıfının ilk 
toplanması da buralarda oluyor. İşçi sınıfının gelişmesi bakımından hem doğal 
bir siireç, hem de işçi örgütlenmesi bakımından daha kolay bir süreç oluyor. 
Yaygınlaşma henüz yok. Dolayısıyla, yaşamımızda hissetmeye başlıyoruz, içinde 
yaşayarak öğrenmeye başlıyoruz.

Daha çok, daha çok, daha çok güç .. .

Sermaye sınıfı da, gelişen kapitalizim içinde sınıflılığını öğreniyor. Bunu da 
görüyoruz; görmemiz, görmüş olmamamız lazım. Sınıf olarak şunu öğreniyor 
Türk kapitalizmi. Geriye dönüp bakanlar daha kolay anlayacaklar bunu: “Sın ıf 
olmak için iiç şey kızım  ”ı öğreniyor: “Daha çok güç, daha çok giiç ve daha çok 
giiç lazım... ” (Gülüşmeler)

Bunun yolu ve yöntemi; demokrasi mi olacak, başka türlü mü olacak ikinci 
derecede önemli sermaye sınıfı için. Orta sınıfın istediği, öğretmeye çalıştığı, 
belletmeye çalıştığı; "demokrasinin abecesi bııdıır, buna ııyun" falan, bu mu 
olacak; yoksa başka bir yöntem mi olacak? Demek ki, yaşadığımız son kırk yıl, 
bunun yolunun, yöntemininin sermaye sınıfı için ikinci derecede olduğunu, daha 
çok güç kazanmanın öncelikli olduğunu göstermiş oldu.

Ekonomik gelişme süreci, onun sınıf niteliğini geliştiriyor gitgide. Böylece, 
ekonomik gelişme oldukça sermaye sınıfı gelişecek, gücü artacak ve gücü 
arttıkça daha çok demokrasi değil, daha çok iktidar isteyecek. 1970’ler bunu bize 
özellikle öğretmiş olmalı, 70’ler ve sonunda "tüm iktidar sermayeye "yi istemeyi 
öğreniyor. Seçimden o çıktı, bu çıktı falan gibi birtakım sportif egzersizlerle 
kendi iktidarını, sınıf iktidarını bırakmayacağını; başka bir sosyal güçle de 
paylaşmayacağını öğretmiş oluyor.

Toplumda, çalışanlar ve orta sınıf demokratik süreçler arayarak ve ikisinin 
adımları birbirine uygun olmaya başlayarak, orta sınıfla çalışanlar birlikte daha 
çok demokrasi filan istiyorlarsa, sermaye sınıfı bundan haz etmiyor. Gücü elde 
etmenin yolunun darbelerden geçeceğini yavaş yavaş öğrenmiş oluyor. İlk 
egzersizini 12 Mart 71’de yapacak.

İşin öteki yanı, yani siyaset sahnesine yeni çıkan çalışan sınıfların insanları 
açısından ise, onların talepleri artıyor, bu yeni bir enerjiyi de ortaya koyuyor: 
“Biz bu talepleri ortaya koyuyoruz, bunları gerçekleştirecek enerjimiz de 
vardır. " Gerçekleştirmek için gerekeni de yavaş yavaş ortaya koyuyor, ama 
somut bir siyasi örgütlenmeye dönüşmüyor. 60’ların sonlarına doğru bu dönüşme 
başlayacak. Bir yandan TİP olarak siyaset sahnesinde görünüyor, öte yanda
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“ortanın solu” olarak görünüyor 60’larm ikinci yarısında. Aynı zamanda radikal 
gruplar da oluşuyor. Demek ki, çeşitlenme artıyor. Örgütlenmeler çoğalıyor, bu 
dönemin özelliği 71, 12 Martına gelirken bu oluyor. Dolayısıyla, herkes birden 
öğreniyor; yani sınıfsallıkla bir yandan öğreniyorlar.

Derin devlet mi, sürekli restorasyon mu

12 Mart, Türk siyaset sistemine sürekli restorasyonu getiriyor. Siyaset 
sisteminde bir sürekli restorasyonun sahibinin kim olduğunu gösteriyor. Bazıları 
buna "derin devlet’’ falan diyorlar ya, sınıfsal olarak bakarsak, öyle değil. Bu, 
toplumun gerçek yaratıcı güçleriyle, onu durdurmak ve işi sermaye sındına 
emanet etmek isteyenlerin mücadelesi olarak ortaya konmalı ki, anlaşılabiİsin. 
“Derin devlet” bir şey anlatmıyor bana. Meçhul, böyle korku filmi gibi bir şeyi 
anlatıyor, o kadar. Bilimsel bir açıklama vermiyor.

12 Mart’tan itibaren yaşadıklarımızı sürekli restorasyon olarak açıklayabiliriz. 
İlk pilot projesi 12 Mart oldu. Anayasal alanın daraltılması demiştik buna. Bu 
anlaşılabilir bir şey.

Amerika

1967 sonbaharında, yani, doktora tezinin formalitelerini de tamamladıktan 
sonra Amerika’ya, PittsburghÜııiversitesi’ne gittim. Niçin oraya? Galiba-koşullar 
tam istediğim mükemmellikte olmasa da- yurtdışına gitme arzusu ağır basıyordu. 
Bir Ford bursu çıktı. Benim çalışma hevesi duyduğum bir alanda değildi. Biraz 
farklı ve elbette önemli bir alan olan demografinin ekonomisine yönelikti... Bizi, 
yani, Sevinr i ve bir yaşını henüz dolduran Umut’u rahatça geçindirebilecek bir 
burstu ve bilmediğim, merak ettiğim bir diyar olan Amerika’yı tanıma olanağı ve 
herhalde birçok yeni şeyi öğrenme fırsatı verecekti. Öylece gittik ve bir yıl içinde 
galiba yeni şeyler öğrendik, bildiklerimizi sınadık, (gülerek) görgümüz artmış 
oldu!

Amerika çok farklı bir diyar, Avrupa’ya benzemez. İnsanı da benzemez, 
havası da, yapıları da. 1967’de, Amerikalı kendi siyah derili yurttaşına ayrımcılık 
yapıyordu. O yıl ve 1968'de siyahların ayaklanma derecesine varan protestoları 
ve karşı hareketler vardı. Martin Luther King ve Robert Kennedy cinayetleri 
biz orada iken işlendi. Amerikalının bu meseleyi kavrayamayan bir hali vardı. 
Bizim gibi, ayrımcılık alışkanlığı olmayanların da ayrımcılığı kavrayabildiğimiz 
söylenemez.

Bununla iç içe bir şey de şudur. Amerikalı, beyaz derili olan kimseye ayrımcılık 
yapmıyordu. Yadırgamıyordu. Oysa, Avrupa’da bu öyle değildir. Avrupa’nın 
zenginleşmiş ülkelerinde seninle araya mesafe koyduklarını hissedersin. Bu belki 
de, Amerikalı diye bir ulus tarihten beri varolmadığı içindir. O bir karışımdır.
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Beyaz bir karışımdır. Öyle bakarlar. Lâtinleri de yadırgamazlar. Asya kökenliler 
biraz farklıdır.

1967-68’de henüz siyasallaştırılmış İslâm diye bir şey yoktıı. Çeşitli ülkelerin 
müslümanları yadırganmıyordu. Bu yeni ve yapay bir şey.

Pittsburgh’ta bir gün şehiriçi otobüsle gidiyoruz. Oturuyoruz. Bir durakta iyice 
yaşlı siyah derili bir adam bindi. Ben kalkarak adama yer verdim. Anlamadı! Ben 
ısrar ederek oturttum. Adam yol boyu "Hey Tanrım, gözlerime inanamıyorum, 
rüya mı bu, bugünleri de gördük ya  ” makamında konuştu durdu... Öteki beyazlar 
da galiba yadırgadıkları bu davranışı çözemediler...

Amerika'da farklı bir “zenginlik” vardı. Boyutları büyüktü ve her yerden 
fışkırır gibiydi. Aynı zamanda, büyük eşitsizlikler gözle görünüyordu. New 
Yoık’ta, o zaman Harlem’e gitmemizi söylüyorlardı. (Gülerek) Merak etmemek 
mümkün mü? Gittik. Yoksulluk ve sefaletin esas olduğu bir tabloydu. O 
boyutlarda eşitliksiz de, sade yaşamın ötesine geçmemiş toplumumuzdan gidince 
çarpıcı oluyordu.

Ford bursu sadece bir yıl içindi. Ben, yurtdışına çıkmışken iki yıl kalıp 
meslekte birşeyler öğrenme ihtiyacı duyuyordum. Amerika’da kalmaktan çok, 
Avrupa’da bir üniversiteye gitmeyi istiyordum. Araştırdım. Gözüme kestirdiğim 
birkaç merkezden biri, o tarihte bizden öncekilerin akademik çalışma için 
ayak basmamış oldukları Oslo idi. Oslo Üniversitesi’nin Ekonomi Enstitüsü 
-onlar “sosyalekonomi” derler- önemli bir yerdi. İktisat dergilerinde yazılarını 
okuduğum Frisch, Haavelmo ve Johansen gibi iktisatçıların bulunduğu bir 
merkezdi. Özellikle Leif Johansen, okuyup anladığım kadarıyla ciddi, birikimli 
ve dünyaya bakış tarzıyla da merak ettiğim isimdi. Sonradan yanılmadığımı 
gördüm.

Hoşgeldin Ayşegül, ver elini Norveç

1970 Temmuzunda bizim Ayşegül doğacak (Gülüşmeler). Restorasyondan az 
önce doğmuş olacak. Biz de 72 başında Oslo’ya gideceğiz iki yıl için. Önden 
ben gideceğim, sonra onlar gelecek. Doçentlik tezi yazmaya gideceğim. 69’da 
döndüm, 72’nin başında yeniden gideceğim. Doçentlik tezi yazacağım orada.

Oslo’ya ilk kez Norveç Hükümeti bursuyla -NORAD- gittim. Bu, Oslo’da 
bizi ailece geçindirmeye yeterli bir burstu. 1968-69’da Oslo -hele Amerika’dan 
gidince- küçük bir kasabaydı. Norveç, henüz yabancıların gelip gittiği bir ülke 
sayılmazdı. O kadar ki, Oslo’ya New York’tan bir transatlantik gemi yolculuğu 
yaparak gitmiştik ve gemi limana yanaştığı zaman resmi görevli iki kişi bizi 
karşılamak için gemiye çıktı! (Gülüşmeler) Burs alarak Norveç’e gelmek 
önemseniyordu.

Oslo Ekonomi Enstitüsü -onlar fakülte yerine enstitü demişler- iktisatçının
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iyisini yetiştiren bir 
merkezdi. Herkes kendine 
seçtiği alanda ya da çizgide 
çalışır, ama aralarında 
dikkatli bir gözün göreceği 
bir dayanışma vardır. 
Orada genç iktisatçılardan 
da dostlarım oldu. Örneğin, 
Knut Sydsaeter. Uluslararası 
çapı tartışılmaz bir 
matematiksel iktisatçıdır. 
Kendi birikimim için en 
önemlisi Leif Johansen’le 
çalışabilmiş olmaktır. Bunu, 
1969’da ayrıldıktan sonra 
da sürdürme şansım oldu. 
SBF’ye döndükten birbuçuk 

yıl sonra çıkan bir BM bursu ile 1972’de yeniden gittim. O günlerin üniversite 
kuralları gereğince, doktora derecesinden beş yıl sonra, doçent olabilmek için 
bir tez yazmak gerekiyordu. Oslo’dan ilk ayrılışımdan sonra doçentlik tezini de 
orada yazabileceğimi düşünmeye başlamıştım. Öyle oldu. Doçentlik tezi için 
"Sanayileşmeye Geçiş Sorunları’’ gibi bir başlık altında çalışıyordum. Bunun 
iktisat zemini için -daha önce de belirttiğim gibi- “azgelişmişlik ekonomisi” 
denebilecek bir alandan başlayıp “kemale ermiş” kapitalist ekonomi alanına 
uzanan büyüme, kaynak aktarımı, fiyatlama eksenli modelleri çalışmak 
gerekiyordu. Ve en uygun adres yine Leif Johansen olacaktı. Kendisi bunu kabul 
edince iki yıl bu yeni çalışmaya yöneldim.

Bu tez çalışmasında tuhaf, eğlenceli, komik sayılabilecek bir aşama geçirdim. 
1972’nin Ocak ayında Oslo’ya gitmiştim. Niyetim, daha önceden kabaca 
hazırlığını yaptığım tezi Nisan sonuna kadar tamamlamaktı. Nisan sonu teslim 
etmek gerekiyordu. Zamanın sıkıştırması ile tezi parça parça Ankara’ya, Korkut’a 
gönderiyordum. O da, parçaları ciltletip son gün teslim etmişti. Bunun komedi 
tarafını Korkut, ara sıra anlatır!

Sonra, İstanbul’da, o günün kuralları gereğince, Korkut’la birlikte, yabancı 
dilden Türkçe’ye ve Türkçe’den yabancı dile çeviri yapılan bir dil sınavına girdik. 
O sınavı geçtikten sonra, doçentlik tezimizin değerlendirilmesine sıra geliyordu. 
Yabancı dil-Türkçe sınavında jüri benim (gülerek) Türkçe’min yeterli olmadığına 
karar vermiş! (Kahkahalar) Böylece, tez aşaması da bir yıl ileri atıldı. Türkçemi 
yetersiz bulan jüriye şükran duydum (Kahkahalar). Böyle bir sonuç benim tezi 
daha iyi pişirebilmemi ve Johansen’le daha uzun süre birlikte olmamı sağladı.
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1973 Nisanında rahat bir “finiş”le tezi Ankara’ya gönderdim. Gerisi bildiğimiz 
gibi...

Doçentlik tezimi kitap olarak bastıracak vakit bulamadım! Oysa, doktora tezi 
olan Ricardo, 1970’te Üniversite yayını olarak basılmıştı.

Teori bazının sağlam olması önemliydi. Oslo’yu seçiş nedenlerimden birisi 
o. Çünkü, Leif Johansen önemli bir iktisatçıydı. Dünya çapında bir isim. Zaten, 
Oslo Ekonomi Enstitüsü -orada enstitüler şeklinde organize olmuştur iiniversite- 
diinya ekonomi literatürüne de önemli adamlar yetiştirmiş bir yerdir. İki Nobcli 
var. İkisi de benim orada olduğum zamana rastladı. Onun için bana ikinci seferden 
sonra “tekrar gel ” dediler (gülerek), "sen gelince Nobel alıyoruz ” dediler.

Biri, Ragner Frisch 1970’te aldı. Trygve Haavelmo, o da 1988'de aldı. Ben 
yine oradaydım.

Leif Johansen

Yaşasaydı Johansen de alacaktı, genç yaşta, 82 ya da 83’te ormanda joging 
yaparken karısıyla birlikte -bu bütün Norveçlilerin merakı olan bir şeydir, 
ormanda boyuna koştuklarını görürsün- joging yaparken pat diye düşüyor ve 
ölüyor.

Kalbinde meğer çocukluğundan gelme bir şey varmış, çok parlak bir adamdı, 
çok sade bir adamdı. Seninle konuşurken bir şeyler öğrenmek istediğini belli eder, 
alçakgönüllü, önemli bir iktsatçıydı. İktisatla Marxist bir adamdı, ama "efendim 
ben sadece Marxist anlayışta olanla çalışırım" diye bir şeyi yoktu. İktisadı bir 
bütün olarak hatmetmiş bir adamdı. İktisatçıları çeşitli ekollere ayırma alışkanlığı 
vardır. Johansen’i Avusturya ekolüne mensup filan saymışlardır. Çünkü, büyük bir 
modeli vardır. Çok sektörlü büyüme, dinamik büyüme modeli diye, matematiksel 
bir model. Onu oraya yakıştırdılar; içinde yer alan fonksiyonlar itibariyle. Fakat, 
Norveç Komünist Partisi üyesiydi, kompleksiz, çok rahat, çok düzgün bir adamdı.

N orveç’te bilim ve Türkiye’ye uzaktan bakmak

Orada olmanın büyük avantajı şu: Dünya çapında adamlardır, çok üst düzeyde 
konuşulabilir herşey rahatça. Amerika’da eşdeğer bir adamdan on dakika için 
bir-iki ay önce randevu almak zorundasın. Bunlarla her an rahatça konuşabilirsin. 
Kafeterya vardı, 10. katta, herkes öğlen saatinde öğretim üyelerinin yemek yediği 
yere iner. Yemek de sandviç’ten ibarettir, kuzey yaşamında. Kimi oradan alır, 
çoğunluk evinden getirir. Uzun bir masa vardır, oturulur konuşulur, mesleki 
şeyler dahil herşeyden bahsedilebilir orada.

Kuzey’de alışkanlık, 11.00-13.00, hatta 11.00-12.00 arası öğle yemeği yenir, 
saat 14.00’te de akşam yemeği başlar (Gülüşmeler). Akşamları pek bir şey 
yemezler, kahve filan içerler, bir sandviç yerler belki. Akşam yemeği dedikleri 
şey de -bazıları 14.00’de başlar ama, genellikle saat 16.00 civarında yenir- bir
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kap yemektir. Sık sık ve az, küçük küçük şeyler yerler. Hafta sonu aile içinde iyi 
yemek yerler ama, balık falan.

Bu dalıa çok kış aylarının ışık durumuna, iklimine göre ayarlanmış bir rejim 
galiba. Çünkü, 21-22 Aralık’ta saat 14.00 civarında kararmaya başlıyor hava. 
Sabah 9.00’da doğuyor. Benim odama doğardı. İkinci gidişimizde Umut ilkokula 
başlamıştı, sabah onu okula bırakırım, gelirim, odamın karşısından güneş 
doğardı. 14.00 civarında da kararır. Tabii yazın tersi ve çok güzel olur yazı. Gece 
23.00 aydınlıktır. İnsanın içini açar. Uyuma problemin olmaz, alışırsın ona, her 
gün günün uzadığını gözünle görürsün. Doğanın hareketini izlemek çok güzel 
bir şeydir. Stockholm’de soğuğu hissedersin, rutubetlidir. Oslo’da -golf stream 
geçtiği için- iklim uygundur, fazla üşümezsin. Alışırsın.

80’lerin sonunda kar azalmıştı ama, 70'lerin başında vardı kar. Kar, insanı 
üşüten bir şeydir değildir, üşümezsin. Sağlam bir hava olduğunu hissedersin. Çok 
kağ yağar ise zaten, hoca “arkadaşlar ben bir hafta kayağa gidiyorum, ders yok ” 
der (Gülüşmeler). “İsteyen varsa benimle gelsin” der. Katılırlar, beraber kayağa 
giderler. İnsanın inisiyatifinin, seçme özgürlüğünün olduğu bir toplum.

Şanslıyım o bakımdan, Leif Johansen tam istediğim bir adam tipiydi. En rahat 
akademik ortamda, insanlar sakin, düzgün, sadeydi. Doğru bir dünyaydı. Bir de 
petrol öncesi Norveç’ti. Henüz insanlar şımarmamışlardı. 1980’lerin özelliği 
olarak ortaya çıkacak, hele küreselleşmeyle birleştiği zaman ortaya çıkacak 
şımarma...

Pek az Türk vardı. İki gidişimde de Dr. Gençay Giirsoy -nörologdur, o- bizim 
kaldığımız sürece oradaydı. Bir ara Bülent Tanör geldi, 72-73 yıllarında, yurt 
dışına izinsiz çıkmıştı. Stockholm’de de Besim Üsttinel vardı. Besim Bey, oradaki 
üniversiteye öğretim üyesi olarak gelmişti. Bir ara haberleştik, bize misafir geldi.

72’nin yazında Türkiye’yi dışarıdan günü güne izliyoruz. Daha önce 
söylediğim gibi, annem gazeteleri gönderiyor, günü gününe herşeyi okuyoruz, 
izliyoruz. Uzaktan Türkiye daha net görünüyor.

İngiltere ve İskandinavya

72 yazında, bizim kaplumbağa Volkswagen’le -Oslo’dan aldım onu- Sussex 
Üniversitesi’ne gittik. Bergen vardır Norveç’in batısında, Atlantik’e bakan. Oraya 
kadar arabayı sürdük, oradan gemiye bindik Nevvcastle’a gittik, İngiltere’nin 
kuzeyi. Newcastle’den doğru sürerek adanın güneyine Brighton’a geldik. 
Fransa’ya bakan kıyısı. Orada Sussex üııiveritesi var. Bir ay kaldık.

Ev bulmak problemdi. Kışın evini öğrencilere kiraya veren biradamın evi, yazın 
boşmuş. Dört katlı bir ev. Bir gece televizyon seyrediyoruz. Evde de, fazla alan 
yok. Şurada (sağ tarafı gösteriyor) kapı var, (bir metre kadar yakınını gösteriyor) 
şurada oturuyoruz, kapıyı açınca doğru içeri giriliyor. Pat diye açıldı kapı, bir 
hanımla bir delikanlı girdi içeri, kapıyı anahtarla açıp girdiler (Gülüşmeler):
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“Hoşgelcliniz!? ” Gece 
saat 23.00 falan. Meğer 
çocuk kışın o evde kalan 
öğrenciymiş. Annesiyle 
İrlanda’dan gelmişler, 
ertesi gün mezuniyet 
töreni varmış. Onlar da 
bizi görünce şaşırdılar.
Dedik; "biz evi kiraladık, 
siz de öyle misiniz? ”
Kadın dedi ki; “biz o 
zaman gidelim, otel 
arayalım. ” Orası da 
küçük bir kasaba. Dedik 
ki "yahu ayıp ettin, öyle 
şey olıır mu? ”

ERTUĞRUL - Bizde 
tanrı misafiri diye bir şey 
vardır...

KURUÇ - "Buyurun kendi eviniz gibi yatın. ” Gerçi İrlandalIlar, İngilizlerden 
farklı, misafirperverliğin ne demek olduğunu anlayabiliyorlar. Büyük tezahürat 
yaptılar. Böyle enterasan şeyler de oluyor yabancı diyarlarda yaşadığın zaman.

1973’ün yazında da yine Volkswagen’Ie bizim, Avrupa’nın en kuzey 
noktasına gittik, yani Norveç’im ucu, ondan sonra Grönland var. O da ilginç bir 
yolculuk oldu. Ondan sonra dönüşü Finlandiya ve İsveç üzerinden yaptık, tam bir 
İskandinavya turu oluyor.

Brighton’dan Londra’ya da gittik, Birkaç hafta kaldık. Bizim Sina Akşinler 
oradaydı, benim eski, sevgili dostum, ailece oradalardı. Dolayıyla Londra’da da 
bir entellektüel ikametimiz oldu.

A E T ’ye “H ayır” diyen Norveç

Norveç’te 1972’nin ilginç bir tarafı, "Norveç Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) 'na katılsın mı katılmasın mı ’’referandumu oldu. İlk referandum vehayırçıktı, 
onu gördüm, yaşadım. Sonra bir daha reddettiler biliyorsun. İki kere referandumda 
reddettiler.' Petrol yeni yeni başlıyordu ama petrol öncesiydi. Norveçlilerin 
bağımsızlık tutkusu diyeceğim, kalıtı bir damarları var, bağımsızlık tutkusu.

Öyle müthiş bir sanayi filan yok. Ama, o sade dünyalarında da mutluydular. 
Mesela 1968’de gittiğimiz zaman oraya, kıyafetler falan, sosyalist bir ülke

* Norveçliler. AB üyeliğini iki kez reddettiler. İlki 1972’deA B , henüz AET iken idi. 1994’teki 
ikinci referandumda da A B ’ye üye olmayı kabul etmediler.
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gibiydi, gösteriş yoktu. 1972’de de öyleydi. Üç renk kayak kıyafeti vardı. Beyaz, 
lacivert ve kırmızı. Öyle cafcaflı şeyler yoktu. Kayaklar en eskisinden. Bir tüketim 
toplumu olmamışlardı. Bir muhafazakârlık damarı da diyebiliriz buna, o toplum 
yaşamının bozulmamasını tercih de diyebiliriz. Çünkü, belli bir bölüşüm kalıbı 
var ve insanlar orada kendilerini mutlu hissediyorlar, yaşamlarının değişmesini 
istemiyorlar.

Birbirlerine “sen” diye hitap ederler. Toplumdaki eşitliğin ilginç göstergesidir 
bu. “Siz” pek nadir kullanılır. İkinci çoğul şahıs resmi yazılarda kullanılır. 
İsimleriyle ve “sen” diye hitap ederler. Referandumda AET’ye girmeyi reddettiler 
ya, orada büyük çatışmalar olmaz. Yakalarına rozet asarlar. “Evet” ve “hayır” 
rozetleri ve “evet” ve “hayır” rozetleriyle beraber oturur ve konuşurlar, saatlerce 
uzun uzun konuşmayı severler.

1972, bizim yönümüzden dramatik bir yıl, Türkiye’de olup bitenleri, Deniz 
Gezmişler meselesi, Mahir Çayanlar, CHP’de başkanlığın değişmesi filan onları 
biliyoruz. Sıkıyönetim var Türkiye’de.

Orada ben de bir çevre edinmiştim. Sadece üniversite değil, üniversitenin 
dışında da insanlarla, parlamentodakilcrle de tanıştım. Frydenlund diye bir adam 
vardı. O mesela, İşçi Partisi’nin baştaki adamlarından biriydi. Parlamentoya 
sohbete gidip gelirken bununla tanışmıştım. Birçok yönden enterasan oldu 
onların medyasıyla, devlet katındaki daha çok genç kuşakla tanışmak, onlarla 
sohbet etmek. Dışişlerinden, medyadan tanışıklıklarım oldu.

1973’te dc İsveç-Finlandiya’ya gittik, İsveç üzerinden dönüyoruz. 
Stockholm’de kimin evinde kaldık biliyor musun? Şahin Alpay. Niçin biliyor 
musun? Oslo’da çalışırken bir gün odamda, Türkçe bir telefon:

- Bilsay Abi...
- Buyur.
- Ben Şahin.
- Yahu sen nereden çıktın, Türkiye’de aranmıyor muydun? Aydınlık grubu 

falan...
- İşte abi, buralara geldik.
- Neredesin?
- Stockholm’deyim.
İskandinavya dönüşü ona uğradık. O, bir şekilde Türkiye’den çıkmış, 

Stockholm’de yaşıyor. O zamanlar eski çizgisi sona ermek üzere, daha sona 
ermemiş, ama ermek üzere olduğu belli. Orada üniversitede galiba doktoraya ya 
da master’a kaydolmuş.

Ayrıca benim Stockholm'de tanıdığım biri vardı: Thornas Hammarberg. 
Thomas, 12 Mart’ta Türkiye’ye gelmişti, gazeteciydi. Böyle sarışın bir adam, 
71’de, Ankara’da, günün birinde geldi: "Den böyle böyle gazeteciyim”. Bilmem 
kim -şimdi hatırlamıyorum- adınızı verdi, sonra ahbap olduk.
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Aınnesty (Uluslararası A f Örgütü)’de de çalışıyordu. 12 Mart, Mümtaz’ın 
tutuklanması filan var ya, o sıralarda ya da ondan önce geldi. Sonra, Amnesty 
İnlemational’ın genel sekreteri oldu.* Şimdi Avrupa Konseyi’nde bir görevi var, 
Türkiye raporunu falan mı hazırladı, böyle bir enterasan pozisyonu var galiba? 

ERTUĞRUL - Avrupa Konseyi İnsan Hakları Yüksek Komiseri...
KURUÇ - Ama, o zaman samimi olarak Türkiye ile ilgilendi, sonra 77 seçimine 

gelecek. Kısacası böyle değişik tiplerden oluşan bir İskandinavya turu var.

1973 seçimleri

1973 sonbaharında Türkiye’de malum seçimler oldu. Seçim sonuçları geliyor, 
bizim evde küçük bir radyo var, ondan dinliyoruz, fakat radyo tam almıyor 
Ankara’yı. Telefon ettim büyükelçiliğe orada bir-iki çocuk var, dedim ki "sizde 
dinlemek kabil m i?” Dediler ki, “aman büyükelçi duymasın. ” Elçilikte onların 
odasında çekiyormuş. Radyoyu aldım gittim ben, seçim sonuçlarını orada 
dinledik (gülüşmeler) benim radyoyla...

Bildiğimiz sonuç", 73 sonbaharı seçim sonuçları ve birdenbire hava değişti,

* Thomas Hammarberg: İsveçli gazeteci, diplomat. 1980-86 arasında Uluslararası A f Örgütü 
Genel Sekreterliği yaptı. 12 Mart döneminde Türkiye’deki hukuksuzlukları dış basma taşıdı. 
Mümtaz Soysal’la A mnesty'de mesai arkadaşlığı yaptı. 2006’da, Avrupa Konseyi İnsan Hakları 
Yüksek Komiseri oldu.

** Kuruç’un “bildiğimiz sonuç”u neredeyse kırk yıl önceki sonuç olduğu için kısaca anımsatmakta 
yarar var. “ 12 Mart bana karşı yapıldı” diye 12 Mart’a ve CHP’nin 12 Mart hükümetini 
desteklemesine karşı çıkıp CHP genel sekreterliğinden istifa eden Ecevit’in, İsmet İnönü’ye 
karşı bayrak açarak kazandığı CHP genel başkanlığında girdiği ilk seçim ve CHP’nin iki 
dönem üst üsle seçimi kazanan A P’yi geçerek birinci parti çıktığı seçim. CHP: 185 (33,3),
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havanın değiştiği oradan da hissediliyor. 60’lardan gelen toplumsal ivme yeniden 
ortaya çıktı. Bastırılmış olan şeyin ve restorasyonun tükendiğini, ivmenin yeniden 
yükseldiğini hissediyorsun.

Siyaset dünyasında da anlaşılır bir şekilde restorasyon geçişleri arttı, ama 
ekonomide sorunlar daha sonra, bir yıl sonra başlayacak 74’ün sonlarına doğru, 
sorunlar başlayacak.

ERTUĞRUL- Zaten dünyada petrol krizi çıkacak...
KURUÇ - Çıkacak falan... 73 sonunda başladı işte. Fakülteye döndükten 

sonra da 60’ların devamı olan hava göründü. Fakültede ilk restorasyon, 12 Mart, 
kalıcı bir etki bırakmamıştı. Öğretim kadrolarını etkilememişti. Bir anlamda 
toplumun gelişme arzusu hâlâ fakülte tarafından kavranıyordu. Toplumun nabzı, 
fakültede atıyordu. Onun için 70’ler fakültede, bütün üniversitede, araştırmanın 
tartışmanın ve üretme kapasitesinin yükseldiği yıllardır.

74’ün Martında biz döndük. Sevim’le otomobille Oslo’dan İstanbul’a geldik.

Oslo-İstanbul

(1974 , T unç O k a n ’ın "O to b ü s” film ini çektiğ i y ıld ı. B aşro lünü  T uncel 
K urtiz ile pay laşm ış, b irçok  u luslararası yarışm ada ödü l kazanm ış, am a 
film  T ü rk iy e ’de uzun  süre  gösterim e g irem em işti. T ü rk iy e ’den  kaçak 
o larak  İsv eç ’e g id ip  do land ıran  işçileri b iraz  da “ siyasi” deneb ilecek  
m esajlarla  an latan  O to b ü s 'ü  ben 7 0 'le r in  ikinci y a rıs ında  O sm an b ey ’de 
S ite sinem asında  sey re tm iştim . Z ü lfü  L ivaneli de  bu film in m üzik leriy le  
T ü rk iy e ’de  tan ınm aya  başlam ıştı. B ilsay  H o ca’nın , "O slo ’dan İs ta n b u l’a  
otom obille döndiik " dem esi “Otobüs ”le S to ck h o lm ’e g id işi çağrıştırd ı.)

ERTUĞRUL - Kaç günde, kaç ülkeden geçerek geldiniz?
KURUÇ - Şöyle: Danimarka’dan vapurla geçiyorsun, sürerek geliyorsun 

arabayı Almanya. Çekoslovakya’ya girdik. Çünkü, ben 69’da Oslo’dayken 
Çekoslovakya’ya gitmiştim. 68 Sovyet işgalinin yıldönümünde orası nasıl olacak 
merak ettim. Oraya gittim.

İşgalin yıldönüm ünde Çekoslovakya

O da ilginçtir. O zaman sıkıydı bayağı, perdeyi hissediyorsun. 69’da İsveç’ten 
gemiyle Doğu Almanya’nın kuzeyine geçiliyor, orada gemiden iniyorsun bir 
trene biniyorsun, Berlin’e gidiyorsun. Adamlar şüpheyle kağıtlara bakıyorlar

Vize yok. Doğu Alman büyükelçiliği vardı Oslo’da. Diyor ki ''pasaportunuzu 
damgalamayalım, size kağıt verelim” diyor. Adam ona bakıyor, gidiyor, sonra 
başka biriyle geliyor, onlar da bakıyorlar, sonra ikisi beraber kağıtlarla gidiyor.

AP: 149(29.8). DP: 45 (11,8). MSP: 48 (1 1.8), CGP: 13 (5,3), MHP: 3 (3,4) TBP: 1 (1,1). 14
Ekim 1973’te yapılan seçimden sonra uzun süren bir htikümetsizlik döneminin ardından Ocak
1974’te CHP-MSP koaliyonıı kuruldu.
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On dakika sonra gelip kağıtları veriyorlar, "tamam” diyorlar.
ERTUĞRUL - Doğu blokuııa girdiğin pasaportunda görünmesin diye... 
KURUÇ - Mühür vurmuyorlar. O zaman işte trenle Doğu Berlin’e gidiliyor. 

Berlin’de büyük bir gar var, eski. Oradan Prag trenine bindim.
Doğu Berlin’de Türk yok. İstasyonda kaldım bir saate yakın süre ama, orada 

enterasan bir şey şu: “Doğu Berlin treni nereden kalkıyor” diye soracaksın, 
İngilizce bilen yok. Danışma gibi bir yer vardı. Orada, İkinci Dünya Savaşı 
öncesi modeli bir adam oturuyordu. Kasketli, büyük kasketi var. O adam 
İngilizce biliyordu. Tarih 69’un Ağustosu. İşgalin yıldönümü. Adam düzgün 
İngilizce konuşuyordu. Ben dedim ki “ben Türk’üm ”, adam tezahürat yaptı. 
Çünkü Doğu Berlin henüz bizim işçilerimizi falan görmemiş. O dedi; “Prens 
Island, Biiyiikada” falan dedi. ‘‘Ben orayı biliyorum” dedi. “Siz Tiirkler çok iyi 
insanlarsınız” dedi, gelmiş-gitmiş. Gün görmüş bir adamdı. Beni götürdü, treni 
gösterdi, Prag’a gittim.

Prag’ta bulunmuş, Prag üniversitesinde okumuş bir Afrikalı Oslo’ya gelmişti: 
Hary Tlale. Botswanali. Prag’da okumuş, bir yıl da Oslo’ya gelmişti. Orada 
ahbap olduk. O Prag’da kalmış, Prag’da ahbap olduğu bir kızın adını verdi: 
“Onagit, onunla tanış” dedi. Ben de gidince telefon ettim. Kızın adı Zora, evli, 
çoluğu çocuğu var. Erkeklere “Svobodava” diyorlar, kadın olursa “Svobodova” 
oluyor... Kocası Svobodava... O tarihte çeklerin cumhurbaşkanı da Svobodava, 
başbakan da Dubçek. Bütün duvarlarda Svobodava-Dubçek fotoğrafları... Halkta 
belirli bir tepki var. Ortada çok görünmemekle birlikte Rus askerleri, zırhlı araç, 
kamyon falan vardı..

Zora’yla, mesela MarienbadV, Karlsbat’a gittik, Atatürk’ün tedavi gördüğü 
yer. Birkaç saatte gidiliyor otobüsle, yolda askerler durduruyorlar. Sovyet 
mevcudiyeti hissediliyor, sıkıyönetim gibi. Zora, “Çek bu hayvanların fotoğrafını 
çek, çıksın ’’ falan diyor.

Prag dönüşü Doğu Berlin’de bir iki gün kaldım. Orayı göreyim istemiştim. 
Fakat kalacak otel bulamadım. Turizm bürosu da yok, Doğu Berlin’de o zaman.
* (O dönemde) Çekoslovakya’nın kaplıcalarıyla tanınan tarihi Karlsbad bölgesindeki 

banliyölerden biri olan Marieııbad (şimdi Çek Cumhuriyeti’nde), asıl ününü 1961 ’de Fransız 
yeni dalga akımının verimli yönetmenlerinden Alaiıı Resnais’ın “Geçen Yıl Marienbad’d a ” 
(L ’Année Dernière à Marieııbad) filmiyle kazanmıştı. "Geçen Yıl Marieııbad’d a ”, başta 
gerçeküstücü senaryosu, kullanılan değişik çekim teknikleri, yönetmenlik anlayışı ve 
alışılmamış sahneleri ile döneminde büyük ilgi uyandırmış; bazılarınca “başyapıt” sayılırken, 
bazılarınca “böyle film olmaz” diye “Tüm Zamanların En Kötü 50 Filmi” arasına alınmıştır. 
Film, Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan ödülü aldı, “en iyi senaryo” dalında O scar'a ve 
“en iyi film” alında İngiliz Akademi ödüllerine aday gösterildi.
Çocukluğundan beri iyi bir sinema izleyici olan Bilsay Kuruç, Alaiıı Resnais’nin önceki filmi 
“Hiroşima Sevgilim "i ("Hiroshima Mon A mor", 1959) Ankara'da Büyük Sinema’da; “Geçen 
Yıl Marienbad’d a ”yı ise, Ankara’da Fransız Kültür M crkezi’ndc izlemiş ve Marienbad’ı 
bu nedenle özel olarak görmek istemiş; “Her iki /Hm de, insan hafızasının acı ve çeşitli 
kompartmanlardan oluşan yapısını veren filmler olarak ilgimi çekmişti" dedi.
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Emniyete gittim. Doğu Alman polisine gittim. Çekinilen bir yer olması lazım 
ama, oradaki adamlar öyle matrak adamlar ki. Adam baktı, "burada kalacağına 
treni bin; git, Batı Berlin ’de k a l” dedi, "sıkıntı çekme, ertesi gün gene gelirsin" 
dedi. Ben de iki gece galiba Batı Berlin’de kaldım. Gündüzleri Doğu’ya geldim.

ERTUGRUL - Giriş çıkışta sorun...
KURUÇ - Kağıtlarla giriş-çıkışta sorun olmuyordu, başka girip çıkanlar da 

vardı. Metroyla geçiliyordu. İlginç olan da oydu. Prag’da galiba bir hafta kaldım, 
Doğu ve Batı Berlin’de de galiba toplam üç gün falan kaldım. Kitabevleri var, 
plak satan yerler var. Oralardan kitap aldım, plak aldım, dönüyorum. Gene Doğu 
Berin’den, gene aynı yolla İsveç üzerinden döneceğiz. Tren kalktı, içeri bir adam 
girdi. Polis herhalde. Bütün kompartmanları geziyor. Benden başka da kimse yok 
kompartmanda. Adam koltukları kaldırıyor, altında kimse var mı diye. Trenle 
kaçanlar var herhalde. Ondan sonra bana baktı, kağıtlara baktı; “çantanı, paketleri 
a ç ” dedi. Ben de kitap almışım, plak almışım. Bir de Doğu Berlin haritası var. 
Ana bulvar, meselâ Karl-Marx-Allee var orada... Üzerine işaret koymuşum, 
baktı harita var: "Bu işaret n e ” dedi? (Gülüşmeler) Casus mu var? Dedim ki; 
"Books, Karl-Marx-Allee ’d en ” Adam kitaplara baktı "haa, books, Kart- Marks- 
A llee” kanepeleri indirdi ve gitti.

O zaman Doğu Berlin yıkıktı. Ana caddelerin dışındaki yerler hâlâ yıkıktı. 
Kaç sene geçmiş aradan yapamamışlar. Demek ki, zor bir iş, maliyetli bir iş. 
Haraptı. Ama ana caddeler, Alckscndar Platz falan var oraları düzgündü.

74’te dönerken gene "Zoralar üzerinden gidelim ” dedik. Onun için 
Almanya’dan Prag’a geçtik. Zoralar’la bir hafta filan kaldık. Oradan Bratislava, 
Budapeşte, Yugoslavya, Bulgaristan üzerinden geldik. Kaç gün sürdü bilmiyorum 
ama rahat bir sürüştü. Şubattı galiba, kıştı yani, ama rahatça geldik.

Oran' diye bir yer

Döndüğümüz zaman Oran’daki evler yeni yapılmış, bizim ev bitmemiş ama 
bitenler var. Bizimkine benzer bir eve, kiraya girdik. Oran şehrini o zaman 
Ankara’ya bağlayan yol, en fazla dört metre genişliğinde bir yol. Yıldız mahallesi 
ıssız. Bir rampa var. Rampanın çıkışta, sağ yanda bahçe içinde köy evleri var, 
solda tek tük. Pek az araba yukarı çıkar, çıkmaz gibi bir şey. Âdeta dünyanın sonu 
gibiydi Yıldız mahallesi. "Hep aynı Volkswagen, turuncu renkli, nereye çıkıyor” 
diye, ben çıkarkan adamlar acıyarak bakarlardı.

1974’te doçentliği tamamlayıp yurda döndükten sonra Ecevit’li Ankara ve 
Türkiye’nin yeni ortamına birçokları gibi ben de ortak oldum.

İlk temas AET meselesiyle başladı. Benim AET’e meselesine ilgim şuradan
* Oran, 1% 0’larda ilk yerleşimi kuran Orta Anadolu Şirketi’nin kısaltılmışı Or-An’dan geliyor.

Artık, Ankara’da bir semt adı olarak yerleştiği için biz “Oran”ı kullandık. Umut Kurtıç,
yazısında orijinaline sadık olarak “Or-An" biçiminde yazdı.
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geliyor. Büyük bir dostluğun doğmasına vesile olan bir konudur benim için 
Avrupa Topluluğu, şimdiki adıyla Avrupa Birliği.

Beyoğlu, üniversitelilerin ikinci üniversitesidir (gülerek), hatta birinci 
üniversitesidir. Bugünkü Beyoğlu, Mahmutpaşa pazarı gibi. O günkü Beyoğlu, 
başka bir Beyoğlu’ydu. Benim üniversite yıllarında Beyoğlu’ndan göz aşinası 
olduğum, yani rastlaşmışız, oradan bir tanışıklık var. Ama İktisat’tan değil, 
İTÜ’den, elektrik mühendisi, arkadaşlarımın arkadaşı olan Mümtaz Zeytinoğlu... 
Büyük dostluk da şuradan. Bir de Mlimtaz’la aynı dönemde askerlik yapmışız. 
Askerlikte 23 Şubat gecesi nöbet tutarken karşılaştık. 1962. Yani, 22 Şubat 
olayının ertesi günü.

22 Şubat

Ona da bir parantez açayım. Ben Kara Kuvvetlerinde yedek subaylık 
yapıyorum. Daima nöbet tutulur, Nizamiye’de, başka yerlerde, gece nöbet 
tutarsın. Benim nöbetlerimden biri, 22 Şubat gecesine denk geldi.

Gariptir, o günün tuhaf bir gün olduğunu hissediyorsun. Saat 17.00 gibi, Dil 
Tercüme Biirosu’ndan çıktım. Bankacı sokakta kalıyoruz. O zaman İstanbul’dan 
arkadaşım olan İstihkâm subayı Altan Giirman’la’ beraber. İyi bir ressamdı. 38 
yaşında, erken öldü, Altan Gürman. Eşi, Bilge. Onlar Küçükesat’ta bir daire 
tutmuşlardı, Bankacı sokakta. O zaman Bankacı sokağın altı, hep tenha yerler. 
Apartman var-yok gibi. Giriş katında bir daire tutmuşlar. O katta iki daire var. 
Öbür daire de boşaldı, ben başka arkadaşlarla ortak kalırken o daireye geçtim. 
Yine askerden bir ressam arkadaş Sarkis. Sarkis, bugünün ünlü ressamı yani,
* Altan Gürman: (1935-1976):

İnternet kaynaklarındaki resmi ve gayrıresmi bilgilerde Gürman’ın doğum tarihi 1935, 
öldüğünde yaşı da 41 olarak belirtiliyor ki, bunların “ansiklopedik bilgi”ye göre yapılan 
“matematiksel” hesap olduğu belli.
Bilsay Hoca, söyleşi sırasında Altan Gürman’ın "38yaşında" öldüğünü söyledi. ''Kendisinden 
kiiçiik ve 36 doğumlu" olduğunu, ulaşılan bilgilerde çıkan farklılığa karşın tekrar etti. Bilsay 
Hoca, Altan Gürman’m "Kırk olmadan öldüğünü " söylüyor. Evinin salonunda Altan GUrınan'ın 
üç suluboya tablosu olan, (kendisi sonra alçakgönüllüğünden geçiştirmeye çalışsa da) 20'li 
yaşlarından önce birden fazla resim sergisi açmış Bilsay Hoca’nın yanılmış olma ihtimali çok 
az. Ayşegül Kuruç’un yazısında da Gürman ailesi ile Kuruç ailesinin yakınlığı çok açık. O 
zamanın ölçülerine göre "bitirilen y a ş”, " basılan yaş"  nedeniyle bir yıllık fark olabileceğini 
kabul etsek bile, Altan Gürman, "40 ’ma varmadan" sanat tarihine geçen, büyük bir sanatçı 
Gürman, (Ankara’da yedeksubay iken ve Bilsay Hoca’nın karşı komşusuyken) yapıtı(lar)ı, 
1962’de Venedik Bienali’ndeyeraldı. Daha 30 yaşında bile değildi. I969'da, 35 yaşına basmadan 
da Sao Paolo Bicnali’ne kabul edildi. 1963-66 arasında Paris’te uzmanlık eğitim gördü. Yurda 
döndükten sonra DGSA’da “temel sanat eğitimi" bölümünü kurdu. Diğer ödüllerinin yanısıra 
1974’te, Devlet Resim ve Heykel Sanatçısı ödülünü kazandı. Onun en bilinen yapıtlarından 
dikenli teller ve girilmez işareti taşıyan çalışmasını buraya almak istedik ama teknik olanaklar 
elvermedi.
Anımsayacaksınız, Taner Timur hocamız da yazısında Altan Gürman ve Sarkis’ten sözetmişti.
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dünya resim aleminin önemli sanatçısı Sarkis'. Ona "Serko ” diyoruz biz, herkesin 
bir kısaltması vardır ya; ona da "Serko" denir. Serko ile ahbabız fena halde. 
Sanat konuşuyoruz, beraber sinemaya gidiyoruz, aynı filmleri ayrı gözle seyredip 
tartışıyoruz. O zamanlar Ankara’da Fransız Kültür’de Snack Clup açılmış oraya 
gidiyoruz filan, böyle bir ahbaplığımız var. Daire boşalınca Serko ile ikimiz orada 
ortak oturmaya başladık. İşte o günlerden birinde...

Ben, akşam yemeğini bazen Altan’larda yiyorum. 22 Şubat, hafta içi bir gün, 
Perşembe filan galiba. Garip şeyler oluyor. Birisi geldi; "bu gece askeri harekat 
var, acayip şeyler olacak" dedi. “Harp Okulu’nda toplanmalar varmış" dedi. 
Ben de nöbete gideceğim. Bilge dedi ki; "aman gitme ne olur, ne ohııaz biçimsiz 
birşeyler olur. ”

Askerlikte nöbete gitmemek var mı? Saat 22.30 gibi ben çıktım, aşağıya doğru 
yürüyorum. Apartmanın birine koşarak bir üsteğmen girdi. Arkasından gidip; 
"Üsteğmenim bir şey mi var ” dedim. Döndü, hiç cevap vermeden apartmana girdi. 
Oradan anladım ki birşeyler var. Neyse, devam ettim. Gittim ki, Milli Savunma 
Bakanlığı’nın nizamiyesindeki kepenkler ve parmaklıklı kapılar kilitlenmiş. 
Dedim; "ben nöbete geldim  ” Tuhaf karşıladılar. Kısa sürede anlattılar durumu.

O zaman en büyük silah piyade tüfeği. Tam ben girdiğimde makineli 
tüfekler geldi. "Harp Okulu’nun hücum etme ihtimali var, burayı savunacağız” 
dediler. Muvazzaf subaylara dedim ki; "bu silah nasıl kullanılır?" “Vallahi, biz 
bilmiyoruz, o yüzden siz durun başında ” dediler.

İsmet Paşa’nm ordusu

Ertesi gün anladım ki, İsmet Paşa hükümetinin ordusu aşağı yukarı 25-50 
kişiymiş (gülerek) ve onlardan biri de benmişim. Herkes öbür taraftaymış. Yani, o 
akşam gördüklerimin çoğu karşı taraftanmış. Neyse, o gece kâbuslu bir geceydi. 
Gece yarısından sonra; “kaput giyin ” dediler. El bombaları dağıtılıyor. Herkes 
cebine el bombası koyuyor. El bombası da o kadar kötü bir şeydir ki, bozuksa 
patlar. Neyse, iki cebimize iki tane aldık. Kapalı mekânda insanlara onları 
vermenin mantığı ne, onu da çözemedik tabii ki.

Böyle çeşitli koşuşturmalar oluyor, sabaha kadar. Artık, gün doğmuş, "Harp 
Okulu teslim olm uş” dediler. “Bombaları iade ed in” dediler. Sabah olduktan 
sonra normal mesaiye gelenler geldi. Biz uykusuzluktan kötü durumdayız. “Gece 
burada olanlar gitsin ” dediler.

“Düşman kuvvetler ”

Ertesi gece yine nöbetim var. Milli Savunma ile Kara Kuvvetleri arasında bir 
koridor vardı o zamanlar. Koridordaki, camlı kapıda nöbet tutuyorum bu sefer.

* Sarkis Z abunyan : (1938-) A dını yazm ak  yeterlid ir!
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Kapının öbür tarafında Mümtaz Zeytinoğlu nöbette, bu tarafında ben. Mümtaz 
hep dalga geçer; “birbirimize düşman kuvvet olduk " diye. Çok şakacı, çok parlak 
bir insandı. Orada sohbet ettik Mümtaz’la; “sen, ne yapacaksın askerden sonra” 
gibi. Ben dedim ki, “bir ihtimalle kalacağım Ankara 'da. ” Böyle böyle... “Belirli 
bir niyetim yok, bilmiyorum ama, kalacağım galiba ”.

M üm taz Zeytinoğlu

Askerlikten bir kaç yıl sonra, bir gün Mümtaz pat diye fakülteye geldi. 
Tarih 1969’un sonu. O sırada gazetelerde okuyorum, Eskişehir Sanayi Odası, 
“Toplumdan Yana Sanayici Bildirisi" yayınlamış. Meğer bizim Mümtaz, 
Eskişehir Sanayi Odası başkanı olmuş. Onun kaleminden çıkıyor, başka kimse 
yok orada. Onun bir-iki sempatizanı var. Bu, en parlak adam olduğu için, hem 
işinde -yani sanayici olarak- yaratıcı bir adam, hem de çok dolu ve kültürlü bir 
adam. Yani, her bakımdan domine ediyor. Eskişehir’de eııtellektüel bir çevre 
kurmuş, Eskişehir’in çekirdeği...

Yılmaz Biiyiikerşen, o zaman Mümtaz’ın müritlerinden. Mümtaz, Eskişehir’in 
hem sanayicilerinden, hem de kültürel bir simgesi haline gelmiş. Ayrıca, sanayide 
bütün öteki sanayicilerden daha bilgili olduğu için ve Eskişehir’i bir önemli 
sanayi bölgesi yapmak istediği için sanayicileri etkiliyor. Mesela, Sakıp Sabancı 
bir şey söyleyeceği zaman Miimtaz’a bakıyor. Mümtaz, “Sakıp, o öyle denm ez” 
dediği zaman, “tamam ağam, nasıl diyorsan öyle yapalım  ” filan diyor. Böyle bir 
pozisyonu var.

Kısacası Mümtaz bana geldi, “bir şey hazırladık biz ” dedi. “Ama, hükümetin 
programında AET Ortak Pazarı ’na girme var. Ben, biraz inceledim, bu 
Türkiye ’nin bayağı aleyhine. Bizim böyle bir taahhütte bulunmamız anlamsızdır, 
kötii olur ” dedi. “Ben ıdusal sanayiciyim, bu A E T ’ye giriş biiyiik zarar verecek, 
ben o kanatteyim, sen, şunu bir incelesene” dedi.

Ben de o güne kadar incelememişim hiç, derken Mümtaz’m teşvikiyle oturduk: 
“AETnedir, Ankara Andlaşması ” nedir? Oturdum inceledim. Ortada da inceleyen 
yok. İnceleyenlerin laflarına baktım, yoklar ki? İşin özü olan gümrük birliğini, 
Roma Antlaşması’nı filan kimse incelememiş henüz, o durumdayız. İnceledikten 
sonra Mümtaz’la oturduk, “ne hazırlanabilir Eskişehir Sanayi Odası adına” diye 
bakıyoruz. Bu dedi ki -ne münasebetle hatırlamıyorum- Ankara’da bir toplantıya 
mı sunulacak, hükümete mi sunulacak- “ben sana bir arkadaşımı göndereceğim, 
kısa bir not hazırlayın ” dedi; bir sayfalık filan. Bizim Küçükesat’taki eve Metin 
diye bir arkadaşı geldi, sanayici,. “Bir-iki saatte biter” diye düşünüyorum. Bir 
daldık içine, Metin’le beraber sabaha kadar ancak hazırladık...

Derken, iş büyüdü kısaca. Hükümet katma protokolü hazırladı. Biz de 
Eskişehir Sanayi Odası’nın karşı görüşünü hazırladık, ama pozitif şeylere
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dayanıyor; sanayinin nasıl kurulacağı vb. Hatta, 12 Mart’tan sonra bıınıı Meclis’e 
getirdiler, galiba Haziran ya da Temmuz aylarıydı, bir yaz günü, Katına Protokolü 
meclisten geçirecekler. Mümtaz dedi ki “gazeteye bir yazı verebilir misin? ” Ben, 
Milliyet gazetesine bir yazı yazdım.. Katma protokolün geçişinden bir-iki gün 
önce veya aynı gün. Temmuz gibi. Milliyet’te çıkmış olmalı.'

Fakülte dergisine de yazdım Katma Protokol’ün gelişini madde madde, 
Gümrük Birliği neden bize zararlı?" Kısacası böyle bir birikim oldu; mecburen 
öğrenmiş oldum yani. Sonra yurt dışına çıkınca bağlantıyı kestim.

Bülent Bey’le tanışma

1974’te dönünce, Biilent Bey AET toplantısı yapacakmış. Birkaç üniversiteden 
insanları çağırıyorlar. Herhalde, "bu adam da bu işi b ilir” demişler... Gündüz’ü 
de çağırdılar: Gündüz Ökçün. Gündüz’le beraber fakültede buluştuk ve 
Başbakanlığa gittik. Toplantı, Başbakanlıkla akşamüstü, 16.00, 17.00 olabilir.

Öğleden önce, Bülent Bey’in basın danışmanı var, Turhan Tükel. Gazeteci 
ve eski atlet. 100 m’yi 11 saniyede koşan Turhan. Yanında genç bir adamla, 
bana, fakülteye geldi. Dedi ki; "Bu, yurt dışında okudu. LSE'yi bitirdi, görüşleri, 
düşünceleri var” dedi. "Sana kısaca anlatsın” dedi. Böyle rahat konuşan, genç, 
delikanlı bir çocuk. Çok rahat konuşuyor. Dedi ki; "Aman, söyle ”, desin ki Bülent 
Bey; "bu AvrupalIlar bizi de paylaşma düzenine alsınlar” dedi. "Esas göriiş bıı 
olmalı” dedi. Genç adamın adı: Kemal Derviş... Sonra, Kemal’le Ankara’da 
görüştük. Genç, oralarda, okumuş, rahat konuşuyor...

Belki de, 74’ün Mayısı. O gün içeride söylenenler ertesi gün sanırım 
Cumhuriyet’te çıktı. Yani Gündüz’ün dedikleri, benim dediklerim, Nevzat 
Yalçıntaş (elinle sağını göstererek), böyle oturuyor...

ERTUGRUL - Nevzat Yalçıntaş o zamanlar “‘Avrupa ortak, biz p a za r’ 
girmeyelim ” diyen ekipten değil mi?

K U RUÇ-Öyle tabii ki...
F.RT1 JGRUI, - Mümtaz Hoca’yı suçlu bulan bilirkişi heyetinde."'

* Ben, -internete daha aşina kuşaktan, oğlum- Aıııl ve internet ortamında her zaman, her yerde, her 
türlü belgeye ulaşmada mahir Serdar Şahinkaya, üç koldan, defalarca yazıyı aradık, bulamadık. 
Büyük ihtimalle, yazı Ankara (taşra) baskısında çıktı. Ama Milliyet, internet arşivini İstanbul 
baskısından oluşturduğu için arşive girmedi.

** Bilsay Kuruç, Kalma Protokolü Okurken Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1971, S: 26/2. s. 
181-212, Ankara.

***Mümtaz Soysal, 12 Mart döneminde “Anayasaya Giriş” kitabından yargılanırken, Ankara 
Sıkıyönetim 3 Numaralı Askeri Mahkemesi, Soysal’ı mahkûm ettirmek için hukuka aykırı bir 
bilirkişi kurdu. O heyetin üyelerinden biri Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’tı. Yalçıntaş, o raporun 
altına “Mümtaz Soysal suçlu” diye imza attı ama, yaşamı boyunca Mümtaz Soysal’a saygıda 
kusur etmedi.
Bilsay Kuruç’un önceki değerlendirmelerinde ycralan “6 0 ’lanla ve 70'lcrde ‘sağ ’, sığ kaldı, 
gerekli düşünsel gelişmeyi gösteremedi ’’ savını destekleyen olaylardan biri de, o yıllar boyunca
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KURUÇ - Turan Güneş o zaman Dışişleri bakanı. Dışişleri de geldi o gün, 
dinlediler. Planlama var, Planlama da dinledi. Belki, Birgen (Keleş) bir-iki şey 
söylemiş olabilir. Birgen bakıyordu çünkü. Böyle bir toplantı... İlk karşılaşmam 
Bülent Bey ile böyle.

Ecevit’in İskandinavya gezisi

Aynı sıralarda gene haber olarak şu çıktı: "BiUent Bey, İskandinavya’ya  
gidecek. ” Bir İskandinavya seferi yapacaktı. Ben de bakıyorum etrafa, 
İskandinavya’yı bilen yok. İlginç bir tesadüf orayı da ben biliyorum. En iyisi, 
"ben bir bilgi vereyim, görüşeyim, kısaca anlatayım” dedim. 74’ün herhalde 
Ağustos ayı. İkinci Harekât’tan sonra. Sonbaharda gidecek çünkü. Önceden 
planlanmış bu gezi.

ERTUĞRUL -  CHP-MSP koalisyonunun düşme sebebi o gezi gösterildi 
sonra. Başbakanlığa vekaleti Erbakan’a bırakacağım, bırakmayacağım... 

KURUÇ - O bahaneydi.
Başbakanlık’ta bir toplantı yapıldı. Hikmet Çetin o tarihte (DPT’de) İktisadi 

Planlama Dairesi Başkanı. Arada görüşüyoruz. Hatta, bizim Mümtaz Zeytinoğlu 
ile görüştüğümüz ev toplantılarına Hikmet’i de çağırmıştım. 1974’ün demek ki, 
Ağustos sonu Eylül başı. İskandinavya orada görüşülecek ana hatlarıyla. Bülent 
Bey geldi, diğerleri geldi. Tam hatırlamıyorum, birileri konuştu. Ama, pek bilen 
yok. Bunu üzerine ben birkaç şey söyledim: “Şununla konuşmak lazım, şunu 
görmek lazım, nabız yoklamak lazım ” vs. Bunun üzerine Bülent Bey yanındakilere 
döndü ve "Bilsay Bey 7 de yanımıza alın heyete ” dedi.

Fakat, İskandinavya’dan bana gelen haberler olumsuz, İkinci Harekât 
nedeniyle iyi karşılamayacaklar. Onun üzerine görüşmek istedim. Böyle sıkışık 
bir gün “konutta” dediler. Biz de Dışişlerinde’yiz. Kimlerle? Erol (Sayın) vardı, 
kısa boylu, güleç bir çocuktur. Karısı Ayla. Planlamadan Ayla (Sayın). Özel Kalem 
Müdürlüğü yapıyor. Erol dedi ki; "Başbakanlık konutunda, sen atla oraya git. ” 
Ben konuta gittim. O zamanlar rahat girilip çıkılıyor tabii ki. Bülent Bey orada. 
Bir baktım, yine benim askerlikten arkadaşım Engin Ünsal, İstanbul milletvekili 
olmuş, orada. Bülent Bey (karşıyı gösteriyor) öyle oturuyor, Engin (sağ tarafını 
gösteriyor) burada... Dedim ki “ben size bilgi sunmak istiyorum, vaktinizi de 
fazla almayayım. ”

Türksağı'n ın  önemli isimlerinden biri olan ve fikri mücadelesini daha çok aynı minval üzerinde 
yürüten Ayhan Soııgar’ın, aradan yirmi yılı aşkın bir süre geçtikten ve bazı gerçekleri fark 
etlikten sonra, 1994 sonunda -Dışişleri Bakanlığı’ndan istifa eden- Mümtaz Soysal'a çektiği 
tebrik telgrafıdır: "Şu kısa görev süreniz içinde yaptıklarınızdan dolayı, sizin gibi bir üniversite 
hocası, sizin gibi bir köşe yazan olmaktan, sizinle ayın mesleği paylaşmaktan gurur duydum. ” 
Ama, “sağ” bu gelişmeyi, 12 Martt ve 12 Eylül sillesini yemeden geçiremediği için, “sol” ve 
Türkiye büyük bedeller ödedi.
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“Engin Bey, yarın O slo’ya  gidiyor” dedi. “Engin Bey, Bilsay B ey’i de 
götürün ” dedi. “Öğleden sonra gideceğiz. ” “P eki” dedim ben de, çıktık Engin’le. 
Orada bir toplantı varmış ona gidiyormuş Engin. Ertesi gün uçtuk. Ben temaslar 
yaptım orada, olumsuz hava nasıl olumluya çevrilir? Olumsuz havayı ilk temas 
ettiğim Norveçliler dile getirdiler. Çünkü, -daha önce söylediğim gibi- onlardan 
Dışişleri’nde tanıdığım insanlar vardı,. Sonradan büyükelçi olan bir müsteşar 
yardımcısı şimdi adını unuttum mimar... "Müsteşar Bey geldi bir konuşalım” 
dedi. Dışişleri müsteşarının makamına gittik. Adam dedi ki; "iyi, güzel, hoş, biz 
Ecevit'i uzaktan seviyoruz, beğeniyoruz ama, ikinci harekâtı neden yaptı " dedi. 
"Bunu kimseye anlatamıyoruz, neden ” dedi. Ben de dedim ki "Birinci harekâtta 
erişilmek istenilen hedefe ulaşılamadı da onun için" dedim. "Tamam ” dedi 
adam, "şimdi anladım" ...

Sonra dediler ki bana, "burada Yunanistan lehine ve Türkiye aleyhine bir hava 
var. Yunan dostu olanlar var ve bunlar etkili insanlar. Bunlardan bir tanesi de 
Dışişleri ’nde parlayan bir genç. O Norveç gazetesine, -Norveç’in parlak gazetesi 
vardır, orta sol filan- oraya devamlı yazılar yazıyor; “bu Tiirklerin yaptığı vahşet 
filan diye ..

Kimdir bu adam? Arne Trehold. "Ben bununla tanıştım daha önceden” 
dedim. Arne Trehold, uzun boylu, yakışıklı bir oğlan. Ne zaman? 73'te oradayken 
beraber kahve filan içtik. Ben düşündüm ya madem bu adam solda bir adam 
ve Yunanistan’ı tutuyor. O zaman yapılacak iş doğrudan doğruya bu adamla 
görüşmek. Telefon ettim. "Beni hatırladın m ı”, “aacı, nasılsın” filan. Dedim ki; 
"ben O slo’ya  senin için geldim. ” "Hayırdır” dedi, “görüşelim anlatayım. ” "O 
zaman, yarın 11.00 ’de kahve içelim. ”

Orada güzel bir yer var, buluştuk. Dedim ki; "ben senin için geldim. Çünkü, 
Ecevit ’in İskandinavya gezisinin başarılı olması lâzım. Onu da sağlayacak adam 
sensin” dedim. "Bu önemli birşey. Yani, Norveç ve İsveç sosyal demokrasisiyle 
aynı açılımda Türkiye'de bir siyasi hareket var ve bu açılıma sahip çıkma 
meselesi var. Yani sosyalizm, sosyal demokrasi her neyse bunun uluslararası bir 
boyutu olduğuna göre, bunun mimarlarından olmak lazım. " Çünkü, çocuk kabına 
sığamayan bir çocuk. Daha sonraki olaylar ve hazin sonu da bunu gösterecekti. 
Kabına sığamamaktan dolayı dedi ki; "Böyle yeni bir şey ortaya çıkar, bunun 
mimarları olmak lazım. Kıbrıs meselesini bir yana bırakalım. Ama doğrudan 
doğruya böyle bir gezi nasıl başarılı olur bunu düşünelim, falanca alanlarda 
adam buraya geldiği zaman ne söylemeli ” filan.

“Kimleri uygım görüyorsan ben onlarla konuşayım ” dedim. Şöyle bir 
düşündü. Herhalde kafasında birşeyler çaktı. Norveçlide jeton düşmez. Yani 
jetonu atarsın iki gün sonra düşer. Böyle anında jetonun düştüğü bir Norveçli 
fikri. “Tamam ” dedi, "ben telefon edeyim bir kaç yere." Dedim, “sadece Norveç 
değil, buradan İsveç ’e de gitmek istiyorum ” dedim. "Kimlerle temas edeceğimi
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sen bana buradan ayarla. ” Oğlan kafada herşeyi kurdu ve gittik ofise. Önce 
Norveçlileri ayarladı. Tarım Bakanlığından, elçilikten, oradan buradan vs. Siyasi 
parti adamlarını ayarladı. "Ben”dedim “hepsiylegörüşürüm. "Sonra, İsveçlilere 
telefon etti. Dedi, “şimdi Palme ’nin sağ koluna telefon ediyorum Bire bir. O da 
sonradan İsveç’in Birleşmiş Milletler temsilcisi olan biri. Aradı dedi ki, “böyle 
böyle biri var burada. Buradan Stockholm 'e geçecek, doğruca sana gelecek ” 
dedi. O da “tam am ” dedi filan. O da İsveçli siyasi parti temsilcilerini aradı.

Uzun lafın kısası, böyle bir şey oldu ve Arne, Ecevitçi konuma geçti 
(Gülüşmeler). Aleyhte yayınları kesti.

Sonra İsveç’e gittim. O temasları yaptım. O da, aynen Arne frekansında biriydi. 
Ona da dedim ki; “Bak, O lof Palme önemli bir insan. (O zaman) Siz A frika’ya  
uzanan bir diplomasiye sahipsiniz. Ege ’y i hiç düşündünüz mü? Ege 'de önemli bir 
fırsat var ve Türkiye ile Yunanistan arasında yapıcı, düşmanlık getiren değil de, 
yapıcı olacak bir siyasi proje fırsatı var. Burası (İskandinavya) bütünlüklü, orada 
da (Yunanistan) iktidara bir sol parti gelebilir. Türkiye’de de dunun böyle. Nasıl 
İskandinavya bir sosyal demokrasi bölgesi ise, orada da böyle bir bölge, bir barış 
bölgesi, sosyal demokrasi, barış filan’’' Oğlan mesajı kaptı hemen. Dolayısıyla, 
İsveç’in partileri, İsveç Komünist Partisi dahil, Norveç dahil hepsiyle konuştuk.

Sonra döndüm, Deniz (Baykal), Maliye bakanı o zaman Deniz’e gittim: 
“Ben döndüm. Bülent Bey ’e anlatmak istediklerim var. ” Atladık onun makam 
arabasına, Başbakanlığa gittik. Demek ki, 74’ün Eylülü filan. Haluk Ülman var o 
zaman. Deniz, belki birisi daha olabilir. Orhan var, Orhan Koloğlu. Çünkü o basın 
danışmanıydı. Orhan, çok değerli bir insandır. Sadece, tarih araştırmacısı değil, 
aynı zamanda medyada tertemiz, ama hep doğru ilişkiler kuran (sonra yakından 
gördüğüm için) biridir.

Dedim ki; “Efendim, sizi hoşgörü ile karşılamayacaklar. Bu zamanı uygun bir 
ziyaret değil, işte şunlarla, şunlarla, şunlarla görüştüm” filan deyince, Bülent 
Bey baktı, hakikaten orayı kapsamışız. Hatta oradan Bülent Bey’e telefon ettim, 
Oslo’da iken. Dedim ki; “efendim şöyle bir program lazım size. Mesela bir Türk 
sanatçısı konser verecek sizin burada bulunduğunuz zaman. Sadece bir siyasi 
ziyaret olmayacak. Kültür ziyareti olacak. Yani Türkiye’nin tanıtım ziyareti 
olacak. Mesela, Suna Kan keman çalacak, böyle bir şey düşünmek kızım. Buna 
da müsait değil. ” “Gelince bana anlatın ” dedi.

Sonra işte döndük, dedim ki “böyle konser filan dahi! böyle birşey yapmak 
lazım ama durum buna hiç müsait değil. Gidip oraya protesto yemenin bir anlamı 
yok. Benim kanaatim bu. Ne İsveç, ne Norveç, -ki bu ikisi önemli; Danimarka, 
Finlandiya bunlara tabidir- sizi iyi karşılamayacaklar. ”

Düşündü, “galiba” dedi, “bunu ertelesek daha iyi olacak."
Ve işte ondan sonra erteleme meseleleri de, o sıra hükümeti bozma meseleleri 

zaten konuşuluyordu.
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Sonra ne oldu ? Hükümet bozuldu, Farabi Sokaktaki CHP merkezine çekildi 
Bülent Bey. Fakat bir de partinin dışında, ayrı, düşünce üretecek bir grup olsun 
istiyor galiba. Küçükesat’ta bir daire tutmuş. Özel Kalem Müdürü var. Nail Sevil. 
Solda olan. İyi bir insandı. Nail’le bizim ahbaplığımız filan var. Farabi Sokağa 
gittiğim zaman, Orhan’la, Turhan Türkel aynı odada oturuyorlar. Gittiğim zaman 
onları görüyorum. Bir gün Farabi Sokağın üst katına çıkardılar, çatı arasında 
basık bir oda. İk tane masa var, iki tane de genç var. Onlarla tanıştık. Gençlerden 
birisi Mehmet Kabasakal, öbürü de Işın Çelebi. İkisi de CHP gençlik kollarından 
geliyorlar galiba. İkisi farklı tipler ama arkadaşlar birbirileriyle.

Kıta sahanlığı sorunu

Bülent Bey’den sonra, Sadi Irmak hükümeti kurulmuştu. Bu arada Yunanistan 
ile kıta sahanlığı sorunu çıktı Ege’de. Kıta sahanlığı sorunu ve Norveç’te de petrol 
dönemi başlamış, denizde petrol dönemi. Denizde petrol -o zaman mecburen 
incelemiştim- kıta sahanlığı meselesini, bir önemli yeni hukuk meselesi olarak 
uluslar arasında yeniden vaz etmeyi zorunlu kılıyordu. Çünkü, Norveç kıta 
sahanlığı, İngiliz kıta sahanlığı, Danimarka kıta sahanlığının uzantısında petrol 
çıkıyordu. Büyük bir havza yani. Dolayısıyla bu uluslararası hukukta yeni birşey. 
Yani, deniz hukuku da, yeni bir alan olarak ortaya çıkıyor. Dünya deniz hukuku 
toplantılarını Norveç organize etmeye başladı ve Deniz Hukuku Bakanlığı kurdu 
Norveç. Bakan değerli bir adam: Jens Evensen. 1974 ve sonrasında. Müsteşarı 
kim dersen: Arne Trehold.

Şimdi, ben bu bilgiye sahip olunca, kıta sahanlığı meselesi de çıktı hem 
Yunanistan ile aramızda, hem de Norveç’in petrol meselesi... Boyuna broşürler 
filan çıkarıyorlar İngilizce, mesele nasıl incelenmeli diye. Bülent Bey’e o zaman 
anlattım yeniden. Dedim ki "efendim böyle böyle bir mesele var. ” Muhalefette 
tabii Bülent Bey. “Bu işin nasıl halledilebileceğinde de işin sahibi Norveçliler 
şu anda ve Dünya deniz hukukunu da onlar organize ediyorlar. Onun için bizim 
bunu iyi izlememiz lazım. ”

O tarihlerde, Türkiye Petrolleri’nin bir heyeti Norveç’e gidecek. Raşit Bey, 
Genel müdür. Türkiye Petrolleri, Enerji Bakanlığına bağlı. Cahit Kayra’dan 
sonra enerji bakanı Irmak hükümetinde Erhan Işıl oldu. Erhan Işıl ’a telefon etti 
Bülent Bey, dedi ki, "bu TPAO heyetine Bilsay Bey'le, Tuncer Bey'i de dahil 
edin lütfen ” dedi. Tuncer Güvenç, jeologtur. Ben de Enerji Bakanlığı’nda tanıdım 
onu. Bizim, Ergun Türkcan da, Enerji Bakanlığı’nda bir müdür filan olmuş o 
sıralarda. Teoman Köprülüler müsteşar olmuş. Onunla da tanışıyoruz.

Kısacası, biz TPAO’cularla oraya gittik. Ve tabii onların ziyaretlerinde 
bulunduktan sonra, ben ayrıca temas edeyim istedim onlarla. Büyük şirketler 
vardı “Norsk Hydro” filan. Bugünün de büyük şirketi. Yeniden bu Arme ile
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konuştuk. Bu hâlâ büyük bir şirket. Bakii petrollerinde filan da hissesi var, yayıldı 
yani. Evensen ve Arne’yi ziyaret ettik Tuncer’le beraber.

Ben adama dedim ki “Türkiye He Yunanistan arasında yeniden ya  bir ihtilaf 
ya  bir ortak çözüm meselesi var. Siz benden daha iyi etiid ettiniz bu meseleyi. 
Burada, siz bize nasıl yardım edersiniz? ” Bir hakem gibi. Çünkü o da Yunanistan 
sempatizanı bir adam. Tüırı Norveçlilerde bir Yunan sempatizanlığı vardır. Nasıl 
bize yardım edersiniz? Adam dedi ki; “iş dedi alfabesinden başlar bakın” dedi. 
"Önce resmi haritalarınızı düzelteceksiniz” dedi. "Bakın ben size ne istediğimi 

göstereyim ’’dedi. Oradan bir Türkiye haritası çıkardı. Bizim resmi harita. "Bakın, 
burada yapılan hataya” dedi. “Karasularınızı siz işaretlemişsiniz.’’ 6 mil - 12 
mil hikayesi. Kendimizi sınırlayacak şekilde Türkiye sınırı çizmişler: "Bunları 
hemen kaldırın ” dedi. "Yenisini basın. Ondan sonra görüşmeler olabilir ” dedi.

Ben, dönüşte Dışişleri’ne geldim -Şükrü Elekdağ müsteşar- doğrudan doğruya 
Elekdağ’a bu görüşmeyi anlattım: Dedim ki "süratle bunu yapmak lazım. Norveçli 
bakanla konuştum " falan dedim. Hiçbir şey değişmedi azizim.

ERTUĞRUL - Harita Genel Komutanlığı yapmamıştır. Haritaları onlar çizer 
biliyorsunuz; "haritayı kendimiz için yapmışız, haklarımızı koruyoruz” falan 
demişlerdir.

KURUÇ - Dolasıyla böyle işin içine girince Bülent Bey başladı, işte "Paris ’te 
bir jeoloji kongresi var” -jeologlar arası ama- "görüşülecek konular arasında 
kıta sahanlığı da var. ”

- Efendim, İhsan Bey gidiyor, İhsan Topaloğlu...
- Siz de heyete katılın, İhsan Bey’le beraber.
- Jeolojiden ben ne anlarım?
- Bir gidin, belki bir ihtimal, falan.
Oraya da gittik Paris’e ve jeoloji dinledik. Bir gün jeoloji dinlediğimi 

hatırlıyorum, hiçbir şey anlamadım.
Bunlar tekerrür etmeye başladı. Her gidişin dönüşünde rapor veriyorum ona, ne 

oldu ne bitti falan anlatıyorum. Dolayısıyla sistematik bir hale gelmeye başladı iş.
Aynı yıl Belgrad’da özyönetim toplantısı. İşte, "Siz, Işın 'la beraber oraya 

gider misiniz?" Biz Işın’la beraber Belgrad’a gittik. İşın daha genç o zaman. 
Sevim’in akrabaları var Belgrad’da onlara gidiyoruz. Adam İngilizce bilmiyor 
çok az Fransızca, karısıyla konuşuyorum İngilizceyi. Kızılyıldız-Partizaıı maçını 
seyrediyoruz adamın evinde. Yemek yiyoruz, köfteciye gidiyoruz beraber. Bizim 
Işın da şişmanlamaya başlamış, adam diyor ki “Çelebi Çelebi, az yiyorsun biraz 
daha ye, bir porsiyon daha köfteye. ” Böyle ilginç bir gezi.

Bunun sonunda İskandinavya’ya yeniden gitme meselesi geldi çattı. Yani, 
muhalefette siyasi gezi meselesi. Orhan bir gün beni aradı, dedi ki; "Gidiyoruz. 
Heyet sayısını sınırlı tutuyor. Partinin, dış ilişkilerle ilgili görünen, birbirine rakip 
pozisyondaki isimlerini birer yere götürecek. Mesela, Kopenhag ’a Haşan Işık, 
Stockholm ’e Turhan Güneş, Norveç ’e Haluk (Olman) Bey gibi. Sen ve ben daimi
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olarak varız, yani banko varız. Ama seninle ikimiz önceden geziyi hazırlamaya 
gideceğiz. ”

Orhan, birkaç dil konuşur; çok rahat, girişken, düzgün birinsandır. Biz Orhan’la 
önceden atladık gittik. Besim Bey de var. Besim Üstünel. O da bulunmak istemiş 
veya Bülent Bey öyle demiş. Sonra Besim Bey geldi hazırlık gezisine, ancak 
sonra Kopenhag’a geri döndü. Dolayısıyla Orhan ile ikimiz kaldık. Daha önce 
“gittik” dediğim bütün bu ziyaretleri yaptık: Aıne, Dışişleri Bakanlığı, İsveçtekiler 
falan. Sonra Bülent Bey’in gezisi başladı. Önce Kopenhag, ben DanimarkalIları 
tanımıyorum. Dolayısıyla Danimarka, benim için de öğrenme oldu.

Sonra İsveç’e gittik. İsveç, çok başarılı bir gezi oldu. İsveçliler biraz tüccar 
kılıklı insanlardır dış ilişkilerde. Bülent Bey, o zaman Türkiye’de cazibesinin 
zirvesinde, yıl 1975. Dolayısıyla büyük bir karşılama bekliyor. Bu karşılama, 
Kopenlıag’ta kendiliğinden oldu, birçok Türk işçisi var; havaalanına gelmişler 
böyle coşkulu bir şekilde. Sonra Kopenhag Belediye Sarayında büyük bir toplantı 
oldu. Orası Türklerle doldu taştı, tezahürat filan... DanimarkalIlar da çok büyük 
ilgi gösteriyorlar. Büyükelçilik yemek verdi, devlet büyükleri geldi falan.

Oradan İsveç’e gittik. İsveçliler, böyle ikinci sınıf muamelesi yaptılar 
başlangıçta. Bülent Bey biraz tedirgin oldu. Ben de biraz tedirgin oldum, 
düşündüm ve akşam bir not verdim Bülent Bey’e. Dedim ki; "Bunlar tüccar gibi 
hareket ediyorlar, kolayca taleplerini kabul ettirmek için, size yukarıdan bakar 
bir tavır alıyorlar, aslında durum böyle değil. Size gereken ilgiyi gösterecekler 
diye hissediyorum. "

Tuhaf bir şekilde öyle oldu. Ertesi gün gittik, Palme, fena halde yakın karşıladı. 
Yani, öyle şok yaratmak istiyorlar. İsveçliler büyük devlet rolu oynamak isterler. 
Birinci gün üstten bakıyorlar, ikinci günü gerçekten şoke edecekler. Ertesi gün 
Palme, Bülent Bey’i aldı içeri. Bunlar bir odada iki saat görüştüler, sonra bizi 
içeri aldılar. Baktım ki Palme hayatından çok memnun. Adam, dedi ki; "yemeğe 
gidelim. ” Resmi programda yok. Resmi programda olmamasına rağmen yemeğe 
gittik. Stockholm’de Grand Otel’de büyük bir yemek sohbet filan, sonra Palme 
ile vedalaşıldı.

Ertesi sabah Stockholm Halkevi’nde Türklerle toplantı olacak oradan da 
Norveç’e uçacağız. Sabah gittik toplantıya. Bülent Bey çıktı, konuşmaya başladı. 
Biraz sonra İsveçli geldi bana dedi ki; "biraz sonra Palme gelecek. ” Bunun 
üzerine bir not yazdım ve gittim önüne koydum: "Biraz sonra Palme gelecek, 
konuşmanızı ona göre düzenleyebilir m isiniz” diye. Tabii, bu büyük bir siipriz. 
Palme’nin büyük bir irade göstermesi, gerçekten siyaset gösterilerini iyi biliyor. 
Biraz sonra Palme yukarıdan dinleyicilerin arasından indi. Çok usta bir adamdı, 
sahneye doğru yürüyor. Bu tabii beklentilerin çok çok üstünde. Bülent Bey, çok 
memnun oldu bu durumdan.

Norveç gezisi çok daha başarılı oldu. Çünkü Norveç’in o zaman İşçi Partisi 
baştaydı. Parti başkanı ile başbakan ayrı şahıslar. Böyle düzenlemişti Norveçliler.
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Reiulf Stein diye bir adam, Norveç İşçi Partisi başkanı. Adaın, Bülent Bey’e 
sarılıp sarılıp öpüyor.

Norveç’te, parti heyetleri görüşmesi yapacağız, İşçi Partisi merkezine gittik, 
yukarı çıktık. Baktım, Stain’in yanında 1973’ten tanıdığım Frydenlund, o zaman 
Dışişleri bakanı olmuştu. Adanı beni görünce birden tezahürat yaptı, "vay, sende 
mi buradasın” filan gibi. Bülent Bey şaşırdı tabii, "tanıyor musunuz Bilsay 
B ey’i"  dedi, adam "çok iyi tanışırız” dedi.

Böyle samimi bir hava oldu ve adamlar çok etkilendiler Bülent Bey’in 
görüşlerinden. Çünkü bu partiler arası görüşmelerde daha çok dünya dununu ile 
ilgili görüşler soruluyor, yani, "dünyayı nasıl görüyorsun” Bülent Bey’e yekten 
"Sovyetler’i nasıl görüyorsunuz” diye sordular. Yaptığı açıklama çok hoşlarına 
gitti. Sovyet yönetimin esasta konservatif bir yönetim olduğunu söyleyerek 
başladı, anlattı filan. Yani "bu adamın bir dünya görüşü var, bu desteklemeye 
değer bir insan ” izlenimi uyandırdı. Onun üzerine temaslar çeşitleniyor. O tarihte 
Maliye bakanı olan -sonradan kadim dostum olan, hâlâ her noelde kendisini 
telefonla ararım, 85 yaşının üzerinde herhalde şu anda- Per Kleppe. Türkiye’ye 
nasıl destek olunur, doğrudan doğruya artık bu konuşulmaya başlandı. Yani, CHP 
yönetimine nasıl destek olunabilir, bu konuşulmaya başlandı.

Bir de işin şöyle tarafları var, tamamlayıcı olarak. İşçi sendikaları önemlidir 
orada ve merkezidir, büyüktür; iktidardaki parti kadar önemlidir. İşçi sendikaları 
başkanı, -haşa huzurdan- Türk-İş başkanı oluyor ama, mukayese edilmez gücü 
ve organizasyonu. Onu ziyaret de var Oslo programımızda, Stockholm’de ziyaret 
ettik çünkü.

Gittik, ziyarete. Sekreter dedi ki; “Efendim, şu anda Yugoslav Büyükelçisi var, 
acaba, bir beş dakika rica ediyor, mümkün mü ” dedi. Bülent Bey o tarihlerde çok 
titizdi. Daha sonra da belki böyle oldu, bilmiyorum. Bekletilmek olmaz, birinci 
sınıf misafir gelmişse önce o içeri girecek. Gazeteciler de var. Birkaç dakika 
geçti, dedi ki "bir daha soralım m ı” dedi. Ben kıza dedim ki; "tam beş dakika 
mı, yoksa daha da mı uzayacak? ” “Efendim, ben de haber bekliyorum ’’dedi. Bir 
iki dakika daha geçti, Bülent Bey; “bekleyelim mi, gidelim m i” dedi. “Gidelim 
efendim” dedi. Onun üzerine “Allahaısmarladık” dedik ve çıktık (Gülerek).

Bu büyük bir bomba olmuş arkadan. Yani, “katiyen ödün vermez” şeyi, çok 
doğru birşey. Hani, bu yemin meselesi var ya bugünkü (gülüşmeler) bunun tanı 
tersi birşey. “

Bir de mihmandarımız olan çocuk var Norveç Dışişlerinde. Oğlan perişan oldu, 
tabii, ezildi. Böyle kaynar sular dökülmüş gibi oluyor çocuğa. Hem Dışişlerinde, 
hem İşçi Partisi’nde görevli. Orada mümkün bu. Binlerce defa özürler diledi vs. 
“Demek ki, haa bu adamın belli bir çapı var ”ı göstermenin ölçüsü oluyor.

* CHP’nin II Haziran 2011 seçimlerinin ardından tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmemesi
üzerine başlattığı, ama sürdürümediği “milletvekili yemini etmeme” protestosunu kastediyor.
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Kısacası, sonunda Bülent Bey dedi ki “kısa bir toplantı yapalım otelde, bir 
durum değerlendirelim. "

“Ne dersiniz bir destek görünüyor m u ” dedi. Ben dedim ki “görünüyor. ” 
"Ona göre Türkiye’de hareket tarzımızı yeniden düzenleyelim” dedi. Oradan 
Finlandiya’ya geçti onlar, ben Finlandiya’ya gitmedim, döndüm.

Bu gezi sayesinde yakınlığımız artmış oldu. Sonra, günün birinde birşey 
görüşmek için gene Farabi Sokağa çağırmıştı; “dönüşte beraber dönelim ” dedi. 
Otomobiliyle dönüyoruz, dedi ki; “Göreme Sokak ’ta böyle bir yer tuttuk " dedi, bu 
araştırma bürosu için -kendisi orada çalışacak, bazı görüşmeleri orada yapacak, 
düşünce merkezi oluşturma- “orayı tuttuk" dedi. "Başına Cahit (Kayra) Bey 
gelmişti ” dedi, “yalnız Cahit Bey ayrılacak ” dedi. “Ben orayı sizin yönetmenizi 
istiyorum ” dedi. “Çiinkii” dedi, “iktidar için bir program hazırlamak lazım, onu 
da sizin hazırlamanızı istiyorum ” dedi.

Hesapta olmayan bir şey. Büyük bir iş. İşte, Göreme Sokak böylece başladı ve 
Işın’la Mehmet oraya geçtiler.

CH P Planlama Bürosu
Daireye giriyorsun sağda Bülent Bey’in odası var. Onun bitişiğinde büyük 

bir salon var. Giriş kapısının karşısında Nail; özel kalem müdürü odası var. 
Koridor, dipte de benim odam var. Bitişiğinde Orhan Koloğlu’nun odası var. 
Orhan gazeteyi çıkarıyor o zaman, aylık: İlk defa yayın yapıyor. Makale falan 
yazıyorlar. Hatta, makale getirenlerden birisi de Mesut Yılmazmış. O tarihte, 
genç tabii. Derginin adı: “Özgür İnsan. ”

CH P Planlam a Biiı osu ekibi b ir yem ekte: (Soldan sağa) Işın Çelebi, 
M ehmet Kabasakal, Bilsay Kıırııç, Sevim Kuruç, Işın Çelebi 'nin eşi ve Sevil Korum.
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Böyle antetli kağıtlar falan basıldı. Işın’la Mehmet oranın daimi elemanı. 
Benim de artık neredeyse tüm günlerim orada geçmeye başlıyor.

CH P 76 Programı: “Em ek, en y ü c e  değerd ir”

76’da, sonbaharda kurultay olacak. 76 yaz aylarında Bülent Bey program 
taslağı üzerinde çalıştı. Ben yaz tatiline gitmeden, “benimyapacağını birşey vat
ını ” dedim. “Ben, taslak üzerinde çalışıyorum, dönüşte beraber bakarız” dedi. 
Sonra hazırladığı notları bana verdi. “İnceleyin ” dedi, “bir de toplantı yapalım ” 
dedi. Birkaç toplantı yaptık. Toplantıya katılanlar, Ziya Müezzinoğlıı, Cahit 
Kayra, Vural Giiçsavaş -Ziya Bey ile beraber geliyordu, Maliye müsteşarı oldu, 
öldü çocukcağız- Bizim İşın, Mehmet ve Gündüz (Ökçiin), Emre Kongar, Sevil 
Korum. Başka biri daha var mıydı? Şimdi odanın koltuklarını hesaba katıyorum. 
Belki bir kişi daha gelip gitmiştir. Bu kadar bir kadro.

İşte, 1976 kurultayının “emek en yüce değerdir” sloganı oradan çıktı. Tabii, 
orada taslak oluştuktan sonra onu partiye götürdü ve orada yönetim kurulunda bir 
görüşme yaptı zannediyorum.

Kurultaydan önce bir akşam yine dönüyoruz otomobille. Dedi ki, “yönetim  
kurulundaki arkadaşlar Ali (Topuz) Bey filan, sizi de aralarında görmek 
istiyorlar ” dedi. “Kurultayda yeni seçilecek olan yönetime üye olmayı düşünür 
müsünüz” dedi. Dedim ki; “beni bağışlayın, böyle daha iyi, daha faydalı 
olacağımı hissediyorum, daha farktı işler yapabileceğimi zannediyorum” filan 
dedim, bir daha söylemedi.

İktidar hazırlığı, yani, yapılacak işler ve çalışılacak kadroların saptanması, 
Göreme Sokağın işi bu. Tam gün, hatta geceler de dahil buna, bazı geceler 
toplantılar yapıyoruz, bizim Selahattin Bey’i Şanbaşoğlu’nu da çağırıyoruz bu 
KİT’ler meselesi, sanayileşme falan görüşüldüğü zaman. Hatırlıyorum, gece saat 
iki filan, dışarı bir çıkıyoruz, orada bir araba, içinde iki adam... (Kahkahalar)

ERTUĞRUL - (Gülerek) “Siviller bizi koruyor” ha?
KURUÇ - (Gülerek) Evet...
Toplantılar yapma ihtiyacı doğuyor daima. Yeni yeni insanlar geliyordu, 

tanıdıklarım tanımadıklarım ve şu görünüyor: Kamu kesiminde, devlet katında 
büyük bir sempati var, arzu var, destekleme düşüncesi var; yani, bugünkü Türkiye 
tablosundan tamamen farklı bir tablo. Hem kamudan, hem de özel sektörden her 
düzeyden insan geliyor. Sendikalardan da geliyor tabii, o zaman DİSK kuvvetli. 
Türk-İş de fena değil. DPT’den biraz geliyor. Belli başlı şeyleri alıyoruz. Mesela 
Algan (Hacaloğlu) o zaman DPT’de demir-çelik sektörüne bakıyor, Algan geliyor 
filan. Bunlar sıklaşıyor. Ben oraya gidiyorum DPT’ye, bazı şeyleri soruyorum, 
tanıdıklarla görüşüyorum vs.

Göreme Sokak, gitgide ziyaretçisi sıklaşan bir yer haline gelmeye başladı.
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Kalabalık biraz da şunlarla büyüyor. Seçim yılı olduğu için 77, kendini göstermek 
isteyenler... Ben o zaman (gülerek) “ycıhu, pencereden girecekler bizim ofise’’ 
filan dedim hatta. (Gülüşmeler) Bu da etki ediyor.

I Mayısın haberi de orada geldi. Pazar günüydü galiba. Benim odamda Bülent 
Bey’lc bir şekilde bir şey görüşmek için oturuyoruz. O sırada telefon geldi. Bülent 
Bey, böyle ciddi bir şekilde dinledi haberi ve söyledi: “Böyle böyle olmuş ” dedi. 
“Şimdi yapılacakları iyi düşünelim’’ dedi. O sırada seçim turları başlamıştı 
zaten. Otobüsle seçim turları yapılıyor, partinin otobüsü var bir tane. Her otobüs 
seferine Göreme Sokak’tan adam veriyoruz. Mesela -taşlandığı yer- Gerede 
seferine “Uğur Korum binsin" diyoruz. Başka bir yere “Ahmet Taner Kışlalı 
binsin” diyoruz. Ben de bir iki yere gittim Kayseri’ye, Gaziantep’e. Genellikle 
gözlemci veriyoruz, dönüşte gözlemleri alıyoruz.

O arada bana sordu dedi ki; “arkadaşlar, kontenjandan' milletvekili ohııak 
istiyorlar ” Gündüz, Sevil, Kışlalı da var galiba. “İyi bir gözlemci" dedi Ahmet 
Taner için: “İyi bir gözlemci, ona da bir kontenjan verelim ” dedi.

Gündüz’ü, Sevil’i koyacak başkasını hatırlamıyorum. Bir ara bana; “en önce 
sizi koycıhm mı bir y e re ” dedi. Dedim ki; “beni bağışlayın, ben daha başka 
şekilde bir faydam olacaksa öyle düşünelim ” dedim; “beni bağışlayın. ” 

ERTUĞRUL - (Şaşarak) Niye?
KURUÇ - Niyesi, olmak istemedim de ondan
ERTUĞRUL - “Parti yönetiminde de görev almak istemiyor, o zaman 

milletvekili o lur” diye düşünmüştür Ecevit.
KURUÇ - O zaten aklında “ya böyle, ya  böyle” diye bir şey yerleştirmiş.... 
Şöyle oldu daha sonra, İstanbul Üniversitesi’nden bir öğretim üyesi -Bülent 

Bey’in eskiden, kolejden filan arkadaşı, öldü şimdi- Sevim Görgün. O bir gün 
bana -telefon etti galiba- dedi ki; “iktidar olunacak belli” dedi. Bülent Bey’e 
söyle, Planlama Müsteşarlığına Necat (Erder)’ı getirsin. Ben dedim ki; “gayet iyi 
otur ben söyleyeyim" dedim. Ertesi gün “Sevim telefon e tti” böyle böyle. Onun 
üzerine dedi ki “ben oraya sizi düşünüyorum” dedi. Milletvekilliği meselesi 
geçmiş. Böyle bir şey demedi.

ERTUĞRUL -  Yani, siz milletvekilliğini reddettiğinizde olmuyor bu DPT 
meselesi.

KURUÇ - Yok olmuyor daha öyle bir şey yok. Milletvekilliği olayından sonra. 
Şimdi bu milletvekilliği meselesi oldu, “beni bağışlayın” filan dedim. Sesini 

çıkarmadı: “P eki” dedi.
Sonra listelerin açıklanacağı son gün var ya, en telaşlı gündür daima. O

* O dönemde CHP’de milletvekili adayları her ilde önseçimle belirlenirdi. Önseçim başlamadan 
Genel Merkez hangi ilde hangi sıraya “kontenjan” adayı koyacağını bildirirdi. Siyaset yasağı 
nedeniyle parti içinde aktif siyaset yapamayan memurlar, bürokratlar bu yolla TRM M ’ye 
girerdi. Sözü edilen “kontanjan” bu. Bir ölçüde hâlâ devam ediyor ama, o dönemin farklılığı 
önseçimin esas olması.
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gün Profesörler Kurulu var. Ben de oradayım, Gündüz de orada Profesörler 
Kurulundayız. Ahmet Taner de orada. Kurulda birşeyler görüşülüyor. Derken 
Fakülte sekreteri - bizim Nuri Kılcı idi zannediyorum- girdi, Gündüz’ü çağırdı, 
Gündüz gitti dışarı, geldi. Biraz sonra Nuri Bey gene geldi, Ahmet Taner’i çağırdı, 
biraz sonra beni çağırdı: “Sizin doğum yerinizi ve doğum tarihinizi soruyorlar" 
dedi. Ben hemen anladım vaziyeti, by-pass yapıyor: “Söyleme ” dedim. Hemen 
atladım arabaya, Göreme Sokağa gittim. Nail orada oturuyor, bomboş orası.. Saat 
16.00. Saat 17.00’de listeler verilecek. “Nail, beni hemen Bülent B ey’e bağla” 
dedim. “N iye” dedi, böyle böyle dedim; “yahu, niye reddediyorsun, tuhafsın” 
dedi.

Bağladı. Dedim ki, “efendim, benim sizden ricam olmuştu, ne olur ricamı 
kabul edin, beni bağışlayın, herhangi bir şekilde ıtygıtn göreceğiniz bir katkı 
olabilir, ama bundan beni bağışlayın.” Biraz ısrar etti, baktı ki ben kesin 
kararlıyım; “peki, o zam an” dedi.

ERTUGRUL - Kızmıştır da ...
KURUÇ - Olabilir. Nail’le oturuyoruz. Telefon çaldı, Nail açtı: “Vereyim 

efendim” dedi. Bülent Bey gene: “Siz bir daha düşündünüz mii" dedi. “Yok, 
beni bağışlayın” dedim; “anlayacağınıza eminim” dedim. “Peki, o zaman kimi 
önerirsiniz” dedi. "Birkaç isim var” dedi. “Mesela, Hikmet Çetin olabilir m i"  
dedi. “Çok iyi o lur” dedim.

ERTUĞRUL-Ha ha ha...
(B urada  ben çok m an idar b ir kahkaha attım . K ahkahadan  çok , “pes, ya n i"  
filan gibi b ir şeydi. Ç ünkü , T ürk  ve dünya siyasi hayatına  H ikm et Ç e tin ’i 
k im in  kazand ırd ığ ı (!), böy lece  aç ık lığa  kavuşm uş o luyordu . O  H ikm et 
Ç etin , D P T ’de İPD  başkam yken  B ilsay  K u ru ç’un a lçakgönü llü lüğü  
sayesinde , hem  de K u ru ç’un önerisi üzerine m ille tvek ili o lacak , dev let 
bakanı o lunca  D PT  m üsteşarın ın  odasın ı “ m akam  o d ası"  yapacak , kendisin i 
m ille tvek ili y ap ıp  M üsteşarlık la  ye tinen  B ilsay  K uruç’un D P T ’de İPD  
B aşkanının  odasında  (yan i. H ikm et Ç e tin ’in eski odasında) ça lışm asına  
neden o lacak , d aha  son ra  F cy z io ğ lu ’nun  istifası üzerine hüküm ette  b ir 
de  “ekonom iden  so rum lu” B aşbakan  yard ım cısı o lacak tı. 7 8 'd ek i C H P 
hüküm etinde  hasbe lkader başbakan  yard ım cılığ ı yap tığ ı için, 1991 ’de 
genel sek re terken  kuru lan  D Y P -SH P koalisyonunda genel başkanı Erdal 
İn ö n ü ’ye “ben daha önce başbakan yardım cısı oldum, ille de D ışişleri 
Bakanlığı ’m  isterim  ” d iye kapris yap ıp  M üm taz  S o y sa l 'ın  yerine  D ışişleri 
B akanı o lacak , 19 9 4 ’teki SH P -C H P  b irleşm esinde  eski genel sekreteri 
o lduğu  için S H P ’nin, “ kokm az  bu laşm az” o lduğu  için C H P ’nin desteğ iy le  
“altı aylığına H ikmet abi ” fo rm ülüyle C H P  genel başkan ı o lacak , 19 9 5 ’teki 
A nayasa  değ işik lik leri sırasında  Tansu Ç ille r’in is tek lerine  boyun eğecek , 
genel başkanlığ ı dönem inde yap ılan  il kongre lerinde  B aykalcıların  
oyun larına  ses ç ıkarm ayarak , 1995, 9  E y lü lünde partiy i B ay k a l'a  teslim  
edecek  vs vs vs o lacaktı.
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O şaşk ın  kahkahan ın  nedeni, bunları b ilm ek ti. T üm üy le  süb jek tifti, am a 
gclecek  kuşak  okurunun  b ilm esi gereken  gerçeğ in  b ir yönü  de buydu. B ilsay 
K u ru ç’un m ille tvek illiğ in i kabul e tm ey ip  H ikm et Ç e tin ’in m ille tvek ili 
o lm asın ın , yan i “bu değişikliğin hepimizin hayatındaki etk ilerine” E rgun 
T iirkcan , T ü rk iy e ’de P lan lam anın  Y ükselişi ve Ç ök iişü ’nde -s. 352 vd- 
değin  ”di.)

KURUÇ - Bülent Bey, “siz, tanıyor musunuz” dedi. “Tabii, tanıyorum” 
dedim; “Planlama'da, eskiden beri, çalışkan bir arkadaştır” dedim. “P eki” 
dedi, kapattı. Ondan sonra Hikmet’i aramışlar*. Milletvekilliği meselesi böyle... 

ERTUĞRUL - Hakikaten niye istemediniz, peki ?
KURUÇ - İstemedim canım, niye isteyeyim yahu?
ERTUĞRUL - Hayır, yani...
KURUÇ - Niye isteyeyim?
ERTUĞRUL - Niye istemediğinizi...
KURUÇ - Niye isteyeyim ki?
ERTUĞRUL-Niye...
KURUÇ - Yahu, başbakan yardımcısı yapacaktı büyük ihtimalle, olacak iş mi? 

Daha Türkiye’yi tanımıyorum. Hakkıyla tanımıyorum, öyle şey olur mu? Önce 
bir tezgâhtan geçelim bakalım, öğrenelim. Bildiğim bir alan varsa, bilmediğim 
alanlar da dahil şekilde okyanusa girmek yerine, bildiğim alanlar varsa, oraya 
faydam olur ve hem de birşeyler öğrenirim. Hem benim için, hem de yapacağım 
iş için.

Planlamayı bilmiyorum o zaman. Planlama olacak diye bir şey yok aklımda, 
sonra Bülent Bey söylüyor, bunu bana. Herhangi birşey olabilir bilmiyorum. 
Fikrim yok, yahut da Fakülteye dönerim. Sezgim o ki, milletvekilliğinden ibaret 
kalmayacakmış... Dolayısıyla öğrenmeye muhtaç olduğum binbir şey varken o 
araziye girmek safdillik ve intihar olabilirdi. Tablo böyle. Bilmediğin bir alana 
gireceksin. Bilmediğin binbir işe gireceksin. Zor birşey.

* O ndaıı so m a sın ı E rgün  T ü rk can  şö y le  an la tıy o r:

"Bilsay Kıırııç 'un milletvekili adaylığını islememesi üzerine Hikmet Çetin ’in listeye alındığı 
gün, tesadüfen DPT koridorlarmdaydım, o gün parti listelerinin Yüksek Seçim Kurulu ’na 
verileceği son gün idi ve etrafta bir telâş vardı. Hikmet ‘in sekreteri Suınrıı Hanım ‘a uğradım. 
Bu telaşın kaynağı Hikmet’in başvuru dosyasını sat 17.00 ye kadar yetiştirmekti. Eğer listeye 
aday girmezse, o sıradaki aday kazansa bile, bir altındaki aday Meclis 'e giremiyor, Partinin 
bir koltuğu boşuna kayboluyordu. Ecevit, Bilsay’m girmeyeceğini öğrenince kendisine Hikmet 
Çetin 'in uygun olup olmadığını sormuş, Bilsay ’ın olumlu cevabı üzerine Hikmet 'e telefon etmiş, 
o da kabul edince (kim kabul etmez ki?), öğleden sonra hızla muamelelere başlanmış, telâş da 
buymuş. Ancak, bu değişimin, gelecekteki birçok sorunun, Ecevit ile Bilsay arasındaki ve tabii, 
Bilsay ile Hikmet Çetin arasındaki gerginliğin başlangıç noktası olduğu için, bilhassa kayda 
değer olduğunu düşünüyorum. ” (Atilla Sönnıez’e Armağan, Türkiye’de Planlamanın Yükselişi 
ve Çöküşü 1960-1980. Hazırlayan: Ergun Türkcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 
2010, İstanbul, s. 351. deki 2 nolu dipnot.
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D P T  Müsteşarı, çalışına odasında (İPD Başkanının odasında) öğle yemeğinde.

ERTUĞRUL - DPT Müsteşarlığından daha zor değil aslına bakarsanız...
KURUÇ - Daha zor, hakkıyla düşünürsen daha zor. Çünkü, sadece 

ekonomiden ibaret değil iş ya da sosyal alandan ibaret değil binbir iş var.. 
Eğer bir planı yapmayı biliyorsan, plana hakim olmayı biliyorsan, plan içinde 
öğrenmeyi becerebileceksin DPT Müsteşarlığı yapabileceğin bir iştir. Biraz da 
tabii, idarecilik vasfı ile kendine güveniyorsan. Zaten, belli bir kadro var. İşin 
haddini bilmek lazım.

ERTUĞRUL - Çok alçak gönüllü davranmışsınız.
KURUÇ - Yok öyle değil. Deneyim sahibi olduktan sonra yapılacak işler var. 

Derece derece. Bir de kendi alanının ötesinde, her işin takati sınırlıdır.
ERTUĞRUL- Hocam, yaparken öğrenmiyor muyuz çoğu şeyi?
KURUÇ - Tabii ki öyle, daima öyle, yaşamın doğal süreci yaparken öğrenmek. 

Daima pratikle ileri gitmek mümkün. Pratik olmaksızın salt teori ile mümkün 
değil. Ama pratiğin de ayaklarının yere basabileceği bir yerde olması lazım 
öncelikle. O sayede daha ileri gitme şansın olabilir. Hata yaparsan sonucu vahim 
olabilir, bilmediğin, çok geniş bir arazi içinde...

ERTUĞRUL - Diye düşündünüz siz...
KURUÇ - Tabii, tabi, ama öyle, aslında öyle. Tarihi geri çevirip sarsak, aynı 

noktaya dönsek, kararımın doğru olduğunda ben haklı çıkarım. Diğer şeylere 
karışmam ama, ben olmam da filanca olacak, ben olmadığım takdirde o geçecek, 
onun hatalarından ben de dolaylı olarak kusurlu olacağım filan yok.

ERTUĞRUL - Yok, hayır, yok tabii...
KURUÇ - Çünkü herkesin bir üslubu var...
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1977 Seçimleri

Kısacası böyle girildi Haziran seçimlerine. Yabancı medya geldi. Bizim Thomas 
filan geldiler. Norveçten de Halle Jom Hanssen. O da uluslarası bir gazetecidir.

KURUÇ - Bir gün fakülteye geldiler, Thomas, yanında bir de kadıncağız var. 
İkisini Mümtaz’ın odasına götürmüştüm. Bu da Norveçli. Uluslararası, ilginç bir 
adamdır. Usta bir medya adamıdır, hem gazeteci,... Bunlar İşçi Partisi çizgisinde 
insanlar. Mesela Tlale, Ortak Pazara “evet” taraftarıydı. “Ya” rozeti takıyordu 
"Evet" ama İşçi Partisi’nden. İşçi Patisi’nde referanduma karşı iki görüş vardı; 
ama, parti bölünmedi.

Seçim bildirgesini de hazırlamıştık ama "gerekyok" dedi Bülent Bey. Seçim 
afişlerini yapmak için İstanbul’dan Mengii Ertel’i çağırdık. Mengü geldi, çok 
güzel afişler yaptı. Güvercinler silahları itiyor. Gözümün önünde... Çok güzel 
afişler yaptı.

Türkiye’nin her yerine afişlerle donatmak lazım. Bir plan yaptık Göreme 
Sokak’ta. Tuzcııoğlu’nun kamyonları gece hareket edecekler, şöför ve iki genç. 
Biri kız, biri erkek -çoğunlukla- iki genç. CHP ilçe başkanlarının adresleri var, 
onlara haber veriliyor ve otobüs kaçta giderse onların kapsının önüne afişleri 
atacak ve devam edecek. Böylece yarım günde bütün öteki partilerin afişlerinden 
önce Türkiye’ye afişler dağıldı ki, buna güneydoğu filan dahil. O zaman 
rahatlıkla gidilebilirdi. Çünkü güneydoğuda o tarihte olsa olsa en fazla eşkîya 
tchditi vardı. Ama ona rağmen, gece gitmelerine rağmen eşkîya meşkiya çıkmadı. 
(Gülerek) Demek ki eşkîya bile Ecevit taraftarıymış. Afişlerin böyle dağıtıldığını 
hatırlıyorum.

Kısa hükümet oldu.
ERTUĞRUL - Azınlık hükümeti güven oyu alamayan.
KURUÇ - Evet, güven oyu alamayan. Bazı önemsiz atamalar yapıldı geçici 

olduğu için. Bülent Bey dedi ki; “sizinkini güvertoyundan sonra yapacağız” dedi, 
“daha önce yanlış olur" dedi. Yani, o zaman “artık bunu kabul ediyorsunuz 
değil mi, bitti bu iş ” manasında söylüyor bunu. Demek ki Haziranda tebliğ etmiş 
oluyor bana.

Farabi Sokak’ta seçim günü büyük bir coşku oldu. Seçim sonuçları geliyor, 
çoğunluk kazanılmış haberi geliyor önce. Ben de oradayım, içeride. Hesaplamaları 
yapıyoruz, oradan takip ediyoruz, “tek başına iktidar” haberleri geliyor. Dışarıda 
halk büyük tezahürat yapıyor filan... Sabaha kadar oradayım.. Gelen haberler 
önce 226 nın üstü, 230 küsur filan geliyor sonra 200 küsiir.

Şöyle olmuş, sabah saat 7.00-8.00 filan. Ben bir Göreme Sokağa gidiyorum, 
bir Farabi’ye. Saat 8.00’de geldim bir baktım. Bizim Umut, Sevim ve Ayşegül 
oturuyorlar, bir masanın üzerinde.

“Yahu Alah Allah, bunlar ne Sevim?” Radyoyu dinlemişler ve o zaman
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tenha olan Oran’da bile coşku varmış. Karar vermiş, “bir daha böyle bir coşku 
olamaz” diye, orada bir şöfor vardı, ona demiş ki “bizi Farabi Sokağa götür” 
Rahşan Hanım da görmüş bunu: “Bu çocukların burada ne işi var?” Sevim 
de; “hayatlarında bir daha böyle bir coşku göremezler, bunun için getirdim ” 
deyince, Rahşan hanım bozulmuş, “niçin bir daha olmasın” diye? Halbuki, bir 
daha olmadı,

ERTUĞRUL-Olmadı...
KURUÇ - Umut hatırlıyor, Ayşegül 6-7 yaşındaydı, hatırlamıyor ama Umut 

hatırlıyor o coşkuyu....
Kısa hükümetten sonra o yaz hayal kırıklığı değil, partide "gerçek iktidar 

C H P'dir” havası büyüdü. Kurulan MC zayıf, parçalı bir iktidar tablosu veriyordu. 
O yaz Alman Sosyal Demokrat Parti kongresi vardı. Bülent Bey, “oraya siz 
gid in” dedi, gittim. Willy Brandt vardı o zaman onunla görüşme filan gibi.

O arada, bu Göreme Sokak'ın sesi anlaşılan her yere ulaşılıyor ki, önce Vehbi 
Koç benimle görüşmek istedi, haber geldi. Sonra Amerikan Ekonomi Ateşesi bir 
kadın vardı, o yemeğe çağırdı. Nedir bunların görüşleri diye? “Bunların başında 
bu adamı var, bir sorgulamak lazım ” herhalde diye kadıncağız Kavaklıdere’de 
bir restauranta davet etmişti, orada konuşmuştuk.

Koç da, Vehbi Bey de “kimler Bülent Bey'i etkileyebilir” mealinde sorular 
tasarlamış. Onları öğrenmek istedi.*

ERTUĞRUL - Siz bürodayken üniversiteyi bırakmadınız...
KURUÇ - Hayır hayır üniversiteye devam ediyorum. Dersler devam ediyor. 
Aynı yıl, 77, Harp Okulu’nda dersler varmış, üniversiteden hoca çağırıyorlar. 

77’de Göreme Sokağa gittiğim dönem, bir yıl Harp Okulu’nda iktisat dersine 
gittim. O dönemin çocukları hakikaten fişek gibiydi. Çok düzgün, ulusalcı, 
öğrenmek isteyen çocuklardı. Belli bir askeri disiplin içinde tabii.

12 Eylül’den sonra o sınıfın tamamı askerlikten uzaklaştırılmış biliyor musun? 
Günün birinde 81-82 filan olmalı herhalde. Kavaklıdere'de birisi bir selam verdi, 
bir üstteğmen galiba, “hocam ” dedi. “Eee, ne var ne yok, öbür arkadaşların 
nerelere gittiler” filan dedim. Dedi ki; “hepsi ordudan uzaklaştırıldı, 12 Eyliil 
yönetimi tarafından ” dedi.

İktidar havası büyüdü. Sonbaharda belediye seçimleri yapıldı ve yılbaşında 
iktidar olundu. 31 Aralık’ta, CHP’nin iktidar olacağı kesinleşti. Çünkü 1 l'lerle

* Vehbi Koç, daha sonra DPT müsteşarı olunca Kuruç’tan, kamunun sigara üretiminden 
çekilmesini ve Bitlis Sigara Fabrikası’nın, özel sektöre (Koç’a) verilmesini isteyecek.. 
Bildiğiniz gibi, Türkiye'de özel sektör sigara üretimini tümüyle yabancılara bıraktı. Koç 
grubunun dolaylı ilgilendiği bir başka tesis. Konya Krom Manyezit’ti. Yabancı sermaye, ateş 
tuğlası üretiminden Türkiye’nin çekilmesini ve piyaanın yabancılara bırakılmasını istiyordu. 
Şimdi ne durumda olduğunu merak etmenize gerek yok. Koç’un 80’deıı önce yapılmasını 
istedikleri, bugün tümüyle gerçekleşmiş durumda. Akılda tutulması gereken şu. Koç, özel 
sektöre açılması gerektiğini söylediği alanları, kendisi üretim yapmayıp “yabancılaştırdı.”.
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mütabakat yılbaşından önce sağlandı.
Benim l l ’ler vakasından dolaylı haberim var. Yani, birşeyler olduğunu 

anladım ama girmek istemedim. Çünkii, o tarihte Göreme Sokağın nazik bir 
konumu var. Parti işlerine katiyen karışmak istemedik. Biz bunu Mehmet’le ve 
Işın’la da açıkça konuşuyorduk. Üç kişilik bir ekiptik biz. Onlar da bakım aynı 
şekilde duyarlılar. Parti işleri ile ilgili bizim herhangi bir şeyimiz olamaz. Parti 
yönetimi de bunu anladı ve bize hep iyi gözle baktı. Daima ilişkilerimiz iyi oldu; 
“parti yönetimine rakipler var” havasını yaratmayalım diye. Doğrusu da bu 
aslında. Dolayısıyla oradan gelip hep anlatıyorlar. Ama biz, ne mütalaa, ne bir 
yorum, hiç karışmak istemiyorduk siyasi şeye.

Sadece mecliste önergeler filan verileceği zaman CHP Grup Başkanvekili 
Hayrettin (Uysal) Bey gelip bizim orada hazırladığında, bir-iki ikazımız olmuş 
olabilir: "Şöyle değil de, böyle yazılsa " gibi. Ama onun ötesinde “şu yapılsın, bu 
bulunsun" gibi parti işine girişmedik.

Kısacası sonunda iktidar değişti. 31 Aralık günü iş bitmiş oldu. Hatırlıyorum, 31 
Aralık gece, Oran’daki evde Murat Katoğlu, Oya filan gelmişti. Bir memnuniyet, 
nadir bir yılbaşı kutlaması yaptığımızı hatırlıyorum.

Hükümet

Ocak ayında hükümet başladı. Ben de 27 Ocak’ta göreve başladım. Ben o 
arada köşke gidip geliyorum. Başbakanlık konutuna gidiliyor. Göreme Sokağın 
fonksiyonu bitmiş durumda. Bülent Bey günün birinde dedi ki; "kararnameyi 
sevk edeceğim, am a” dedi, "nezaketen sizi görücüye çıkarmak istiyorum. 
“Kimdir onlar?” Hükümet üyeleri belli başlı.. Köşkte bir toplantıya çağırdı beni, 
onlarla tokalaştık filan. (Gülerek) Kokladılar... Faruk Sükan, Turan Feyzioğlu 
koalisyona katılanlar...

ERTUĞRUL- Teker kişilik partiler...
KURUÇ - Teker kişilik partiler. Ziya (Miiezzinoğlu) Bey falan da var, ama 

Ziya Bey’le tanışıyoruz zaten, dostluğumuz artacak giderek...
Zor konjonktür başlıyor, zayıf kamı 11 ’1er olan...

Özeleştiri ya da entrika

78-79’a geliyoruz. Bu dönemin Türk siyasi hayatı bakımından bence en 
vahim eksikliği özeleştiri şeklinde bir eleştirisinin yapılmamış olması. Bu bir 
meydan muharebesiydi, böyle olacağı da belliydi. Kazanılsa da kaybedilse de 
değerlendirilmesi yapılmalıdır büyük meydan muharebelerinin. Kaybedildi ve 
değerlendirmesi yapılmadı.

CHP, bunun özeleştirisi yapmadığı için -kanaatimce- bir daha belini 
doğrultamadı. Demek ki, bir medeni, siyasi cesaretten yoksunluk ortaya çıktı
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79’un yenilgisinden sonra ve ondan sonra kaçınılmaz parçalanmalar oldu. Diğer 
şeyler, 80 büyük darbesi, onu izleyen terör dönemi gibi etkenler hariç. Ama 
bir parti bütün bunlara siyasette muhatap olmuşsa, bunların değerlendirmesini 
yapabilmeliydi, yapmalıydı. Tabii bu, en üst kattan başlayarak yapılır, siyaset hep 
hesaplaşmalarla yürür. İktisat nasıl polemikle yürürse, siyaset de hesaplaşmalarla 
yürür.

Hesaplaşma, entrika şeklinde yapıldı; siyaset, doktrin ve politikalar 
değerlendirmesi şeklinde yapılmadı. Sanıyorum önemli bir hastalık olduğu için 
zaafîyet artarak devam etti ve bir daha o noktayı yakalamak, o nedenle mümkün 
olmadı. Çünkü o müstesna bir noktaydı, tarihi bir noktaydı 70’ler...

Toplumun ekseninin sola kaydığı, kaydırıldığı bir dönem. Bu konjonktürü 
Türkiye’de 30 yıldır bir daha yakalamıyoruz. Eksenin sola kaydırılabildiği, 
bunun görülebildiği bir dönem, 1980’den sonra süratle unutturulmak istenen bir 
dönem. Karalayarak, kötüleyerek, şöyle veya böyle, sermayenin bütün medya 
olanaklarıyla unutturulmak istenen dönem. Yanlış hatırlanmak istenen dönem. 
Sahipleri, sahibi değerlendirmesini yapmalıydı. Tabii, zor bir konjonktürdü. 
SoFun şahlanarak iktidara gelişi gibi oldu; ama, konjonktür hem siyasette, hem 
ekonomide zordu.

Ekonomide zordu; çünkü, sıkışılmıştı. MC hükümetleri ekonomiyi 
sıkıştırmışlardı. En büyük sıkışıklık noktası, döviz sorunu olarak ortaya 
çıkıyordu. Dolayısıyla borçlanmalarla yeni döviz olanağı iç içe... Bunu aşabilmek 
gerekiyordu ekonomiyi rahatlatabilmek için. İlk görünen şey, görünen ilk tablo 
buydu. Onun için ekonomide gözle görülen ilk zorluk da buydu.

Siyasette ise, sağ kaybetmişti, fakat dişlerini gösteriyordu. Vuruşmalar filan 
başlıyordu, başlamıştı yahut ve tırmanacaktı. Demek ki, siyasette bir radikal veya 
usta, bir kesin çözüm lazımdı. Yani sağ cepheyi zayıf hale getirecek, zayıf halde 
tutacak bir politika lazımdı. Bunun için partinin sağlam durabilmesi, kendi içinde 
uyumlu olması lazımdı.

Ekonomide, bu demin bahsettiğim zor konjonktürün özelliği MC zamanında 
birikmiş kısa vadeli dış borçlar ve ekonominin acil döviz ihtiyacı sorunu. Bunu 
bilerek iktisat politikası üzerinde uyuşulması gerekirdi. İki cephede de uyuşma 
yoktu, yani ne iktisat politikasını yapacak olan insanlar arasında, ne de partide 
bir sağlam duruş oldu. Başından itibaren pek olamadı. Olduysa da bu kısa süreli 
oldu, geçici bir süre için oldu. Zorluklar tırmanmaya başlayınca kararsızlıklar 
büyüdü. Demek ki, ilk altı ay için zorluklar göze görünmedi pek, sonra çıkacak... 
İşin bu ekonomik kısmını Atilla Sönmez’e Armağan’da anlattım. O yazıya doğru 
başlık atmak lazım. O yazının doğru başlığı “Dördüncü P lan”dır. Ergun onu 
kendi soslarıyla karıştırdı, başka bir başlık attı bana sormadan; onun doğru
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başlığı “Dördüncü Plan”dır.’ Onun ekleri" de var orada, Benim Bülent Bey’e, 
başbakana gönderdiğim yazılı raporlar, öneriler, onun gibi birkaç şey var.

l l ’ler

CHP’nin zayıf karnı, bu iktisat politikasına da kaçınılmaz şekilde yansımış 
oldu. Zayıf karnı 11 ’lerdi.'" Çünkü, 11 ’1er bir parti değildi, 11 ’lerden ibaret tek

* Atilla Sönmez’e Armağan, Türkiye’de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü 1960-1980, 
Hazırlayan: Ergun Türkcan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Mayıs 2010, İstanbul.
Bilsay Kuruç’un söz ettiği yazısı "Bir Planın Anatomi Politiği: Dördüncü Plaıı 'ın Hazırlanışı 
ve Sonıı" başlığıyla 357-405. sayfalar arasında yer alır. Kitabı bana imzalarken yazdığı yazı 
aynen şöyledir: "Sevgili Dost İlteı: Bu kitabın 357-410 ve 443-470. sayfaları bana aittir. Ama, 
yazının başlığı Ergim TÜRKCAN "ın münasip gördüğü bir tuhaf şekil almış. Doğru başlık: 
Dördüncü Plan. Sevgilerle, Bilsay”

** Aynı kitapta, ekler bölüm sonlarına konmuş olduğu için, hangi ekin kime ait olduğunu okurun 
karıştırması mümkündür. Bu yüzden, Bilsay Kuruç’un Dördüncü Plan başlıkla makalesine 
ait dokuz ekin, Oktar Türcl’in yazısının sonunda verilmiş olduğunu belirtmek yararlı olabilir. 
Sayfa 443 ile sayfa 470 arasında yer alan ekler. Bilsay Kuruç’un yazısının ekleridir.

*** 11 ’ler şunlardı: Enver Akova, Ali Rıza Septioğlu, Mustafa Kılıç, Mete Tan, Tuncay Mataracı, 
Güneş Öngüt, Orhan Alp, Ahmet Karaaslan, Hilmi İşgüzar, Oğuz Atalay, Şerafettin Elçi.
Enver Akova: (1935 - )  Üç dönem AP'den Sivas milletvekiliği yaptı, daha sonra istifa ederek
11 'ler arasında yer aldı ve Devlet bakanı oldu. AP’ye döndü.
Ali Rıza Septioğlu: (1913 - 2001) Palu belediye başkanlığı ve beş dönem milletvekilliği 
yaptı, l l ’ler arasında Devlet Bakanı oldu. En yaşlı üye sıfatıyla başkanlık yaptığı 19. (1991) 
ve 21. (1999) dönem TBMM açılışları olaylı oldu. İlkinde Kürtçe yemin, İkincisinde Merve 
Kavakçı’nın türbanla TBM M ’ye girme krizi çıktı.
Mustafa Kılıç: (19 2 5 -2 0 0 6 ) Demokratik Parti için AP'den ayrılıp, sonra geri dönenlerden. Bir 
dönem Şanlıurfa, bir dönem Ankara milletvekilliği yaptı. A P'den ayrılıp 11 ’ler arasında yer aldı 
ve Devlet bakanı oldu.
Mete Tan: (1929 - ) İki dönem Afyonkarahisar milletvekilliği yaptı. I l ’ler arasında yer 
aldı. Sağlık ve Soysal Yardım bakanı oldu. CHP’ye geçti. Bakanlık döneminin en önemli 
tartışmalarından biri “tam gün” yasasıydı.
Orhan Alp: (1919-2010) AP'den dört dönem milletvekilliği, Ürgüplü ve Demirci hükümetlerinde 
Bayındırlık bakanlığı yaptı. Ecevit hükümetinin Sanayi Bakanıydı.
Tuncay Mataracı: ( 1935 - )  AP Rize milletvekili iken istifa edip Gümrük ve Tekel bakanı oldu. 
CHP’ye geçti. 12 Eylül'deıı sonra "rüşvet alma” iddiasıyla Yüce Divan’da yargılandı va 36 yıl 
ağır hapse mahkûm oldu.
Güneş Öngüt: (1933-1992) Afyonkarahisar milletvekiliyken AP’den istifa edip Ulaştırma 
bakanı oldu. CHP’ye geçti.
Şerafettin Elçi: (1938- ) 1977 seçimlerinde A P’den Mardin milletvekili olan Elçi, hükümette 
Bayındırlık Bakanlığı yaptı. CHP’ye geçti. 2 0 11 seçimlerinde BDP desteğinde Diyarbakır’dan 
bağımsız milletvekili olarak TBM M ’ye girdi.
Ahmet Karaaslan: (1935 - ) Mülkiyelidir. Üç dönem Malatya milletvekilliği yaptı, hükümette 
İmar ve İskan Bakanı oldu. A P’ye döndü.
Hilmi İşgüzar: (1929 - ) Üç dönem Sinop miletvekilliği yaptı. Hükümette Sosyal Güvenlik 
bakanı oldu. CHP’ye geçti. 7 Haziran 1979’da istifa etti. 12 Eylül’deıı sonra Yüce Divan’da
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bir parti olsaydı, iş dalıa kolaydı, ama onbir tane parti vardı âdeta... CHP 12. parti 
oluyordu.

ERTUĞRUL - Feyzioğlu' ile Sükan da var; ediyor ondört parti.
KURUÇ - Feyzioğlu bir süre sonra çekildi. Sükan” , önemli bir iktidar içi 

muhalefet rolü oynamadı, uyumluydu. İlginç bir şekilde benimle iyi geçinen 
nadir hükümet üyelerindendi. İlginç bir şekilde, hep bize tezahürat yapan, 
söylediklerimizi kabul eden bir adamdı,...

Dolayısıyla 11 tane küçük parti ve talepleri bir koalisyon ortağı partinin 
talebinden daha yüksek talepler...

ERTUĞRUL - Yerel talepler mi?
KURUÇ - Yerel talepler ve onun ötesinde iktisat politikasıyla ilgili talepler. 

Mesela daima karşımıza çıkan Sanayi Bakanlığı rolünü almış olan Orhan Alp’ti. 
Allah rahmet eylesin, ilginç biradamdı, hoş biradamdı, özel sohbelerde filan, sakin, 
kızmaz, kızdırır, o tipti, zeki. Tipik Adalet Partili sayılabilir birçok yönden ama, 
daha çok tipik özel sektörcü, kayıtsız şartsız özel sektörcü. Bizim tasarladığımız, 
ortaya koyduğumuz politikalar varsa, bunların aşağı yukarı hepsinde karşı karşıya 
geldik iki yıl boyunca. O, ötekileri de daha kolay etkiliyordu bize göre.

Gene bizimle uyuşan, bize karşı çıkmayanlardan, nadir olarak karşı 
çıkmayanlardan biri Şerafettin Elçi, onunla daima uyumluyduk, bizimle uyumluydu.

Diğerleriyle, Mete Tan, Sağlık Bakanı ile bir sorunumuz yoktu. İmar İskan 
bakanı olan Ahmet Karaaslan. Onunla birtakım sorunlar oldu, çok önemli boyutta 
değil galiba...

Bizimle, daha doğrusu ortaya konan plan görüşüyle kesinlikle bağdaşmayan 
Enver Akova’ydı, devlet bakanı. Çünkü, Toprak ve Tarım Müsteşarlığı ona 
verildi. Ve toprak reformuna kesinlikle karşıydı. CHP 76 programındaki toprak,

yargılandı vc 9 yıl 8 ay ağır hapse ve ayrıca para cezasına mahkum oldu.
Oğuz Atalay: (1922-1986) İki dönem AP Konya milelvekilliği yaptı. 11 ’1er içinde bakanlık 
istemeyen tek milletvekiliydi.

* Turhan Feyzioğlu: (1922-1988) Uzun yıllar siyaset yaptığı CHP’den "ortanın so lu"nu 
kaydığını ileri sürerek ayrılıp önce Güven Partisi’ni kurdu. Ecevit’in genel başkan olması 
üzerine CHP’den ayrılan Kemal Satır’ın Cumhuriyetçi Millet Partisi ile birleşerek Cumhuriyetçi 
Güven Partisi adını aldı. Birinci ve İkinci MC ile 1978’deki CHP hükümetinde başbakan 
yardımcılığı yaptı. 18 Eylül 1978’de istifa etti. 12 Eylül’ün başbakan adayıydı. Başbakanlıkla 
gayrıresmi olarak görevlendirildi ve hükümet kurma çalışmalarına başladı, ama daha sonra 
Bülent Ulusu başbakanlığa atandı. 12 Eylülcüler toplumlar arası görüşmelerde Rauf Denktaş’ın 
anayasa danışmanlığını yapan Mümtaz Soysal’ı görevden alarak Feyzioğlu’nu atadılar. KKTC 
Anayasasını o hazırladı.

** Faruk Sükan: (1921-2005) Siyaset dünyasındaki unvanı “Zehir Hafiye" idi. DP ve AP 
saflarında siyaset belediye başkanlığı. Sağlık ve İçişleri bakanlıkları yaptı. 1970 bütçesinin 
reddedilmesine ve AP hükümetinin düşmesine neden olan 41 ’1er içinde yer aldı. Ferrulı 
Bozbcyli ile Demokratik Parti (D P)’yi kurdu. 1977 seçimlerinde partisinin M eclis’teki tek 
temsilcisiydi. 20 Eylül I979’da hükümetten istifa etti. 12 Kasım 1979’da da Ecevit hükümetin 
istifasını verdi.
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tarım ve kır politikalarına tamamen tersti. Teşkilatı -Toprak Müsteşarlığfnın o 
tarihte hem merkezi vardı, hem de toprak reformu bölgesinde, yani güneydoğuda 
temsilcilikleri vardı- da, kadro olarak aynen onun çizgisindeydi. Gözümle de 
gördüğüm için oralarda, o tamamen karşıydı.

Demek ki, bizim hazırlayacağımız ve daha sonra hazırladığımız plana karşı 
iki bakan vardı. Sanayi politikalarına Sanayi Bakanı Orhan Alp karşı; toprak, 
tarım, kır politikalarına da toprak reformundan sorumlu Enver Akova karşı...

Ve serbestçe oynuyorlar. Daima kusurlu rolünde biz oluyoruz. Böyle bir 
pozisyon vardı.

ERTUĞRUL - Onu nasıl beceriyorlar?
K.URUÇ - Oyları var. Hükümet bir iki oy farkla duruyor ya, daima potansiyel 

şantaj durumu. Bir de şu tabii. Her birinin talepleri, birer parti boyunda talepler, 
daima bütçeyi etkiliyor ve harcama kalemini büyütüyor. Bütçe açığını büyüten 
taleplerle ortaya çıkıyor ve "anlamam ” diyor. "Şu kadroyu, projeyi, şu yatırım  
projelerini istiyorum ” diyor.

Ama, bütçe açığı büyüdüğü zaman da karşında IMF ve diğerlerini buluyorsun. 
IMF’yi bulduğun zaman da, bizim planı vurmak için onların ellerine silah geçmiş 
oluyor. Böylelikle bir nevi IMF ile işbirliği içindeymiş gibi -bilsinler ya da 
bilmesinler- yani birkaç cephede birden boğuşma mecburiyeti ortaya çıkıyor.

Bundan önce önemli olan şey şu: Göreme Sokak’ta bizim bir hazırlığımız 
vardı yahut da hazırlıklarımız vardı. Bunlar çeşitli bakanlık politikaları düzeyinde 
hazırlıklarla, kadro düzeyinde hazırlıklar, hangi bakanlığın müsteşarı ve genel 
müdürleri kimler olacak? Ve ilk politikalar neler olacak?

Ama genel tablo şu, ayrıntıya girmeden şu ortaya çıktı. Hükümet listesi ortaya 
çıkar çıkmaz, bakan olan değerli zatlardan, -birkaç istisna dışında- gelip de "ya 
partinin bir hazırlığı vardı, neydi öğrenmek istiyoruz” falan diyeni yok. Hepsi 
herşeyi biliyor. Daha önce bakan olmak aklından geçmemiş, Bülent Bey çağırmış 
"sen falanca bakanı olacaksın ” demiş. Bakan dediği andan itibaren artık herşeyi 
biliyor.

Mesela geliyor ve diyor ki Bülent Bey’e; "biz bakanlıkta şöyle şöyle şeyler 
yapmaya karar verdik”, ben de Bülent Bey’in yanındayım. Nereden karar verdin, 
kiminle karar verdin? Verdiği kararlar çoğunlukla MC kadrolarından arta kalan 
aadamlarla. Çünkü onlar hemen sarma hareketine girişiyorlar ve çoğu da orada 
kaldı.

Bu noktada tabii, herşeyi bir parti genel başkanı yapamaz, istisnai dönemlerde, 
istisnasi ülkelerde, istisnai tipler hariç. Mesela, Stalin gibi tipler lazım demek ki, 
yanlışların tek tek üzerinde durarak; “o olmaz, seni oradan atarım, seni keserim ” 
falan demesi lazım herhalde. Bu da olacak şey değil. Demek ki, partinin hazır 
olması lazım, parti yönetiminin iktidara hazııiığınn bu olması lazım. O kadar ki, 
şimdi isim vereyim mi, vermeyeyim mi?
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MC çok atama yapıştı. Her yere kendi adamlarını yerleştirmişti, bugünkü 
AKP’nin uyguladığı gibi. O zaman en militan yerlerden biri Sanayi Bakanlığı’ydı, 
MSP’deydi. Milli Eğitim, Sağlık MHP’de. Böyle kritik birkaç bakanlığı 
ele geçirenler kayıtsız şartsız kendi adamlarını yerleştirmişlerdi ve mutlaka 
değiştirilmeleri gerekiyordu. Ben Göreme Sokak’ta bir hazırlık yaptırmıştım. 
Sonradan Personel Genel Müdürü olan bir Aysel Hanım vardı ve yardımcısı 
Mehmet vardı. İkisi çok esaslı bir şekilde ve dışarıya herhangi bir bilgi vermeden 
Göreme Sokak’ta bir hazırlık yaptılar. Çünkü MC atamalar yaptığı zaman bir 
şekilde kitabına uyduruyordu. Dolayısıyla bu kitabına uydurma meselesini 
bertaraf etmek lazımdı. Mevzuatın boşlukları bulanarak atanmış adamların, 
doktor raporuyla gelmiş vs herbirinin münasip bir şekilde liyakatsiz olarak 
işgal ettiği görevden alınması gerekiyordu. Dolayısıyla buna göre ben o zaman 
arkadaşlara söylemiştim ve çok ciddi de bir hazırlık yapmıştım.

Ben bunu kısa hükümet döneminde* başbakan yardımcısı olan bir siyasetçiye 
verdim: Turan Bey (Güneş). Çünkü ben bunu Bülent Bey’e göstermiştim daha 
önce; “böyle bir hazırlık yapacağız uygun mu " diye, “çok iyi olur ” dedi.

Sonra beraberken 20 günlük hükümet sırasında dedi ki, “sizin hazırlığınız 
vardı, onu Sayın Güneş'e verelim m i” dedi. Ben de onun üzerine verdim. Tabii, 
kısa hükümet, kısa sürdü ve ondan sonraki hükümette benim belli bir göreve 
atanmam sözkonusu oldu bir daha çıkarmadım ortaya. Çünkü, hem DPT 
müsteşarı, hem de devletin başka işlerine de siyasi komiser gibi, böyle bir şey 
olmasın diye bir daha ellemedim.

Tabii, normal olan Turan Bey’in bunu sonra devretmiş olmasıydı. Partinin 
işiydi. Sonra ne oldu biliyor musun? 1979’un sıkışık günleri geldi, hükümetin 
popülaritesinin düşmeye başladığı günler ve birgüıı Hürriyet gazetesinde “Vay 
Dilsay Bey vay, devletin altım oymak için neler hazırlattırmış” diye çıktı biliyor 
musun?

ERTUGRUL - “Vay vay vay, çantaya bak” gibi bir şey...
KURUÇ - Hürriyet, 79’un Hürriyetlerinden biri... Demek ki, burada bir 

unutma yok. Sevip saydığım bir adamdı Turan Bey, fakat demek ki, siyasetin 
acımasız kurallarını parti aleyhine de olsa kullanmakla karşılaşabiliyoruz.

ERTUGRUL - Turan Güneş’in “itinayla” genel başkan adayı olduğu, ama 
destek bulamadığı dönem...

KURUÇ - Dolayısıyla, burada parti yönetiminin siyasal umursamazlığı 
yahut yetersizliği, ne diyelim, onu bir değerlendirmek lazım. Çünkü, burada bir 
şey var. Karşı karşıya olunan durumla Türkiye’nin geldiği noktanın önemi ve 
değeriyle, parti yönetiminin işe el atamaması arasında büyük bir orantısızlık var. 
Tarihi bir şey... Yani Atatürk’ün ve İsmet Paşa’nm o günlerin güç koşullarında

* Bilsay Kııruç’un, “kısa hükümet” dediği, 1977 seçimlerinden sonra kurulup güvenoyu alamayan
CHP azınlık hükümetidir.
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yapabildiklerini düşündüğün zaman, burada pişmiş olarak gelmiş, halkın 20 yıllık 
bilinçlemesiyle geldiğin bir noktada, bazı basit adımları atmaktan sarf-ı nazar 
etmenin, ondan kaçınmanın arasındaki orantısızlık var. Bir tarihi sorumsuzluğa 
varıyor iş...

Onun analizini de bilimsel olarak yapabilmek lazım. Bu partiden mi, yoksa orta 
sınıfın karakterinden mi, geliyor. Yani orta sınıfın yeterince olgunlaşmamasından, 
kaypaklığından, gerektiğinde süratle saf değiştirmesinden mi? Yeterli siyasal 
olgunluğa varamamış olmasından geliyor. Çünkü, CHP yönetimi olduğu gibi tüm 
ihmalleriyle bunu yansıttı.

Devlet Planlama Teşkilâtı

Ben, 27 Ocak’ta göreve başladım. Görücüye çıktık falan, 27 Ocak 1978. Bu, 
5 Aralık 1979’a kadar sürecek.

Daire başkanları önemliydi o günkü DPT yapısında iktisadi planlama, sosyal 
planlama ve koordinasyon...

Önceden hem ben tasarlamıştım, hem de aşağı yukarı zımni mutabakat sayılır. 
Hiçbiriyle açıkça “ben seni başkan yapacağım diye konuşmadım ” ama (gülerek) 
tehlike altında olduklarını hissettirdim.

Oktar (Türel) İktisadi Planlama Daire başkanı (İPD) oldu. Bir ay filan 
sürdü onun üniversiteden izni. Timur (Erkman) Sosyal Planlama (SPD). Algan 
(Hacaloğlu) da Koordinasyon başkanı (KPD) olacaktı. Algan, İPD’yi istiyordu 
ama Oktar gibi bir adam, bence çok önemli bir adam... Müstesna meziyetlere 
sahip, çok iyi yetişmiş bir adam. Türkiye için bir cevher, onun için böyle bir şey 
mümkün değildi.

(Soldan sağa) Özden Tolunay, Timııçun Sanalan, O ktar Tiirel, Necla Goııca, Bilsay 
Kıırııç, Mete Töriiner, Doğan Olcay, M ehmet Kabasakal
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DPT’nin kadro zaafı yoktu. Deneyimliler vardı ve gençler vardı. Deneyimliler 
gençleri yetiştirebiliyorlardı. Dışa kapalı bir teşkilat da değildi, Merkez Bankası 
gibi, Hariciye gibi, askeriye gibi, sadece kendi işiyle meşgul olan bir teşkilat da 
değildi. Onun için istisnai bir yerdi. Bir akademik yönü de vardı; bir pratiği iyi 
bilen, devamlı pratik işi olan bir yönü de vardı. Geniş yetkileri vardı ve dolayısıyla 
kendine özgü bir üst düzey örgütlenmesiydi. Bu da henüz değerlendirilmiş değil. 
“DPT nasıl bir yerdi, Tiirk idare ss istem i bakımından niçin önemliydi”, yazılar 
filan var ama, "ne oldu, ne b itti’’ şeklinde yazılar var. Yoksa niçin önemliydi, 
bir ulusal devlet, ulusal olması, 21. yüzyılda kendi bakımından ulusallığı 
koruması şart olan; bir de dünyanın yeniden bir uluslararası hukuka sahip olması 
için eğer bazı devletler önemliyse, o zaman o devletlerin yapıları da önemli. 
Öyleyse, o devletler kuruluşlarını, nereden geldiklerini, ne olduklarını falan iyi 
değerlendirmek zorundalar ve henüz iyi yapılmış değil.

İdeal modeli sayıca az uzmana dayanan, uzman sayısı az olan ama kendi 
içinde takım çalışması yapabilen, dışarıyla takım çalışması yapabilen, dışarıdan 
adamları çağırıp onlara takım çalıştırması yaptırtabilen, Beyin itibariyle üst 
düzey, stratejik karar verme olanağına sahip, siyasetçilerle birebir aynı düzeyde 
konuşma gücüne sahip, siyasetten aferim almak zorunda olmayan, ne hükümetten, 
ne parlamentodan, ne iktidardan, ne yurt dışından hiçbir yerden aferim almak 
zorunda olmayan bir kuruluş.

ERTUĞRUL - Peki, anlaşıldı mı?
KURUÇ - Bunun kıymetini bilme meselesi önemliydi. Kısacası benim için 

milletvekilliğinden daha önemli oldu. Oraya gelmeden bunun hesabını yapıyor 
değildim ama, sonunda bunun isabetli olduğunu gördüm.

Demode değildi, geride kalmış bir yer değildi, birçok yönden fazlası da 
vardı. Ama uzmanları biraz tazelenmeye muhtaçtı, teşvik edilmeye muhtaçtı, 
çünkü aşağı yukarı aynı işi yapıyorlardı yıllardır ve sağ hükümetler de adamın 
uzmanlığının hakkını verecek şeyler değil de, onlara başka türlü muamele ederek, 
"tamam kardeşim, bu kadarını yap getir, bana ye ter’’ gibi yahut onay almak 
için DPT’den bazı uzmanları tek tek böyle onlara mavi boncuk vermeye çalışan 
hükümetler tarzında olduğu için, bunlar bıkkınlık vermişti uzman yapısına... 
Ama hayatiyeti olan bir yerdi. Onun için onun gidişiyle Türkiye, bir anlamda 
beynini, sahip olduğu beyni bırakmış oluyor. O düşünce tarzını bırakmış oluyor. 
Çünkü o düşünme tarzı ancak verilen yetkilerle mümkün oluyor. Eğer, o yetkiye 
sahipse demir-çelik uzmanı, bütün demir-çelik genel müdürlerini telefonla 
çağırıp onlardan sonuna kadar hesap sorabiliyoıiaısa ya da hesaplaşabiliyorsa, 
onlar da bunu vermeye mecbur olduklarını biliyorlarsa, mesleğin dalaverelerini 
de kullanarak, "ben bu uzmanı aldatabilir m iyim ” numaraları yaparak, ama 
yutturmadıklarını gördükten sonra, böyle bir mesleki hesap verme ilişkisini de 
kurmuş oluyorsun.
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Bunun şu yanı önemli; özellikle yatırımcı kuruluşlar açısından, yatırım 
programının yarısını garantiye almış oluyorsun. Bir baraj projesine ne kadar 
ödenek ayrıldı, aşağı yukarı bunu kestircbiliyorsun. Baraj müdürü senden bazı 
şeyleri gizliyor belki ama, yakalıyorsun. Demek ki, ekonominin gerçek istikrarı 
bakımından doğru tahsisler yapılmasını sağlayan bir kuruluş bu.

Fakat, böyle bir yerde karşılaşılan durum, siyaset tablosu ve girilen 
konjonktürün zorluğu, 78 ve 79’un tuhaflıklarını yarattı. Bunların birincisi, 
siyasettir. Bir partinin iktidardayken, siyasal sistemin krizi yönetememe aczidir. 
Orada da dediğim gibi herşey parti lideri ve başbakanın değildir. Mutlaka 
kolektiftir. Fakat, orada yine şunu hesaba katmak lazım. Parti yönetimindekileri 
bakan yaptığı zaman parti yönetimi boş kalıyor. Çünkü genel sekreter (Orhan 
Eyüboğlu) başbakan yardımcısı, genel sekreter yardımcısı Ali Topuz, bakan oldu.. 
Bunlar parti yönetiminin önemli iki ismiydi partici olarak. Onların yerine onlara 
eşdeğer biri geçemedi. Mustafa Üstündağ geçti mesela ama, Mustafa Üstündağ 
siyasi olarak onlar gibi pişmiş bir adam değildi, Allah rahmet eylesin. Demek ki, 
parti yönetimi son derece önemli iktidarda olununca, son derece önemli. Orada 
acıklı bir şekilde ortaya çıktı.

ERTUĞRUL - Ecevit’in (ya da Ecevitler’in) DSP’de bazı şeyleri niye yaptığı 
bu anlattıklarınızdan ortaya çıkıyor. Parti yönetimi ile Meclis grubunu kesinlikle 
birbirinden ayırmak, hatta milletvekilerinin parti genel merkezine gitmesini bile 
yasaklamak...

KURUÇ - Ama tabii, parti yönetiminin bakan olmak arzusu vardı. Türk orta 
sınıfının zaaflarından biri bu, işin bir de bu tarafı var.

CHP’nin parti olarak sınıfsal özelliği birçok çözümsüzlük yaratmıştır. Genel 
başkanın da çözemeyeceği sürekli olarak beşeri zaaflar. Bunları çözebilen adam 
İsmet Paşa’ydı, ama o başka özelliklere sahipti. Burada tablo farklı.

Dikenli teli planla yırtıp geçmek

Ekonomide durum şuydu. Ben 27 Ocak’ta göreve başladım ama, daha önce 
gayrıresmi olarak toplantılara katılmaya devam ettim; iktisat politikasında 
karşılaşılan sorunlar nasıl çözülür, ne edilecek? İktisat politikasında birkaç kişi 
sözsahibi olmak istiyordu. Birinci Maliye bakanı Ziya (Müezzinoğlu) Bey, İkincisi 
-İşletmeler Bakanlığı icat etmişti Bülent Bey- Kenan Bulutoğlu. Üçüncüsü devlet 
bakanı olan Hikmet Çetin, Feyzioğlu’nun ayrılışından sonra başbakan yardımcısı 
olacak. Bir dördüncüsü Feyzioğluydu, çünkü o da dışarıdan gelenleri temsil 
ediyordu.

Bunlara bir de DPT katılıyor. Dış dünya hemen bir IMF ilişkisi istiyordu. 
Daha doğrusu IMF, hemen Türkiye’yi bir kısa vadeli programa almak istiyordu ve 
dikenli telle çevirmek istiyordu, hareket kabiliyetini daraltmak istiyordu. Maliye 
buna yatkındı, doğası gereği. Çünkü, Maliye, zaten doğası gereği ufku yıllık
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olan bütçe ile hareket ederdi. O zamanlar daha yeniydi iç borcu Türkiye’nin. Dış 
borçların çevrilmesi de, vadeleri zaten önümüze getirilmiş olan temel sorundu. 
Dış dünya Türkiye’yi borçlandırmış ve yakalamıştı, tablo buydu. Maliye bu 
eksende diyalog kurulursa borçlar sorununun çözüleceği kanısındaydı. Yani bir 
IMF bağlantısı kurarsak, borç sorunu da çözülebilir çizgisindeydi: "Ekonomide 
karşımızda sıkıntı olmasın, önce bu sorunu çözelim, esas olan budur”la Bülent 
Bey’i bu çizgiyi kabule, onu esas iktisat politikası çizgisi olarak benimsetmeye 
yönlendirmek istiyorlardı.

Siyasetçi sıkıntı istemez. O da buna biraz yatkındı. Planlamanın pozisyonu 
farklıydı tabii. Çünkü, bu dikenli telin içine girmeye razı olduğun zaman, uzun 
vadeli hareket imkanın kalmıyor. Planı da, âdeta planın yerine geçmek üzere 
bununla yapmak zorunda kalıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Âdeta, 
bugünün Türkiyesi gibi bir şey olur. Bizim bakışımız da bunun tersine, dikenli 
teli planla yırtıp geçmek. Plan öncelikle buna yer verecek, Türkiye’nin kendi 
başına kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayacak olan bir şey...

Planlama-Maliye

Demek ki, ilk günden bir zıtlık vardı ama, Planlama-Maliye zıtlığı eskiden 
beri var olan bir şey... Dolayısıyla Maliye bakanları ile Planlama müsteşarları 
eskiden beri daima çekişme halindedirler, zıttıriar. Ben bunu hissettim işe başlar 
başlamaz, hissettim ama karşımızda da maşallah kale kapısı gibi sağlam, yanında 
çalışanları zulüm ettiği söylenen "Kara Z iya” var. Yönetimi, terör saçması ile 
filan tanıtıyorlar fakat, doğru çizginin Ziya Bey’le aramızda bir dostluk kurulması 
ve zıtlamanın tam tersine uzlaşma olduğunu düşündüm ve ilk günden itibaren 
öyle hareket ettim. Ziya Bey de bunu hemen anladı. Neden, çünkü, aralan açılsın 
diye tetikte bekleyenler var. Hükümet içinde, hükümet dışında yangına körükle 
gidenler filan vardı, onlar da bence hemen teşhis edilebildiği için, doğru politika 
Ziya Bey’le dostluk politikasıydı. O başta şüphe etti muhtemelen benden, yavaş 
yavaş dostluğu kurduk. Şöyle bir şeyi hatırlıyorum daha sonraya ait ama...

“A ferim  çocuklara . . . ”

Dördüncü Plan’ı yapıyoruz, yaz ayları, sıcak bir yaz 78 yazı. Hatta planın 
birinci etabını yaptık, kaba taslak önce bir taslağı yaptık, sonra danışmak için 
adanı çağırıyoruz. Özel sektörden de bizim Mümtaz Zeytinoğlu, özel sektörün 
sanayicilerini sürüklüyor. Bir grup getirdi, Sakıp, İSO başkanı Nurallah Gezgin 
vb. Planlama’da ben bunları bir odaya aldım, anlattım. Oktar da var, birkaç 
kişi. Anlattık, sorularını aldık. Temmuz sonu galiba. Çaylar içildi, bunlar çıktı. 
Mümtaz (Zeytinoğlu) onlarla çıktı; "ben biraz sonra sana geleceğim” dedi. 
“Aferim çocuklara, hepsi bembeyaz diyorlar ” dedi (Gülüşmeler).
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Ağustos falan galiba, planın görüşülmesi şöyle olurdu: Birinci yazılıdır, 
tablolar falan vardır. Başbakanlıkta alttaki büyük oda var ya, bakanlar kurulu 
odası. Orada oturduk, başbakan veya onun vekili olacak olan biri Bülent Bey 
sadece başında ve sonunda geldiği için oturumlara Hikmet (Çetin)’i bıraktı. 
Orada Hikmet oturuyor. U biçiminde, at nalı biçiminde oturma yerleri var biz 
nalın bu tarafında oturuyoruz, karşımızda da Maliye oturuyor. Ziya Bey, yanında 
Sanayi Bakanı, Yüksek Planlama kurulu üyesi olan bakanlar...

Sırası gelen bakanlık çağırılıyor, onlar da oraya ekleniyor. Sırası gelen 
dediğim, konut imar vb gelinçe İmar-İskan çağırılıyor. Tarım gelince Tarım 
bakanlığı çağırılıyor.

Ve usul de planı baştan itibaren okumak. Okunuyor bir yere kadar ondan sonra 
mülahazası olan var mı? O söylüyor Onu öyle demeyelim, böyle diyelim vb. 
Bunlar konuşuluyor.

Önce temel büyüklükler konuşuluyor, takdim yapılıyor. O geçildikten sonra 
genel kabulden sonra fasıl fasıl, son cümleye kadar okunacak. Usul böyle. 
YPK’nın asli üyeleri, bizler ve ilgili bakanlıklar daima oturuyoruz.

Ziya Bey’in yanında Tarım bakanı oturuyor. Mehmet Yüceler. Kayserili.
11 ’lerden geçmiş ama, onunla hiçbir sorunumuz olmadı. Yumuşak, iyi bir adam. 
Fakat, talepleri var. Kadrolar istiyor, projeler istiyor. Bunları baştan söylüyor: 
“Sayın bakanım, bir dakika okuyalım ” filan diyoruz.

Sıra yatırım programına geldi. Yatırım programının bir ucunda Maliye ile 
mutabık kalmak lazım. Yani, hangi yatırımlara ne kadar ödenek ayrılacakta 
Maliye’nin itiraz etmemesi gerekiyor. Zımni centilmenlik anlaşması böyle. 
Maliye de daima af edersin hergelelik yapar, tam “tamam ” demez, o toplantıda ne 
koparabilse onu kâr görür. O toplantıdan bir gün önce bizim çocuklar Maliye’nin 
mutabakatı almak için gittiler Maliye Bakanlığı’na, sonra dönüşte bana ‘‘tamam 
efendim ” dediler.

Yatırım programına geldi sıra, Ziya Bey dedi ki, "burada, benim arz edeceğim 
bazı şeyler var ” dedi. "Sayın Bakan, bildiğim kadarıyla dün bu konuda mutabık 
kaimmiş, burada eklenecek bir şey olduğunu sanmıyorm ” (ilan dedim. "Efendim ” 
dedi, "bazı noktalar var” dedi. Ben de dedim ki, “burada yazdı otan metnin 
dışında başka bir nokta benim bilgim dışında bir şey varsa “ dedim. “Efendim, 
var” dedi.

“Efenim, böyle bir olay y o k ” falan karşılıklı konuşuyoruz, Fakat sesler 
yükselmeye başlayınca birden bir ölüm sessizliği oldu, lıaaa kapışma olacak 
diye... Böyle bir dehşet havası oldu. Sinek uçsa duyulacak derler yaa, öyle bir 
şey oldu. Ziya Bey, gitgide morarmaya başladı karşıda. Gizli gizli herkes “ulan 
ne esaslı kavga göreceğiz” havasında bekliyor... Ben sonuna kadar ısrar edince 
Ziya Bey, elini masaya vurup “tamam, efendim” dedi. “Tamam o halde” filan 
dedi.
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Orası geçildi, fakat şimşekler havada çakmaya devam ediyor. Bir sonra 
hangisi okunacaksa orada patlama olacak gibi... O ana kadar gayet iyiyiz, o 
anda bir elektriklenme olmuş. Hikmet, “okumaya devam ed in” dedi. Okuyorlar 
falan. Ben de ceketimi çıkarmışım, kalktım, o okunurken dolandım, gittim, Ziya 
Bey'iıı yanma oturdum. Dedim ki; "eğer ben size başka türlü davransaydım, 
yanınızda oturan değerli hemşehriniz, benden neler isteyecekti, bunu düşündünüz 
m ü” dedim. Onun üzerine “kah kah ka h ” diye ikimiz birden gülmeye başladık 
(Gülüşmeler). Herkes de kaldı, “hay Allah kavga olmadı, bunlar niye gülüyorlar” 
diye merak ettiler. Yanında Tarım bakanı oturuyor, fırtınayı görünce, sesini kesti, 
bir şey isteyeıııedi. Ziya Bey’in isteği varsa ben onları yapıyordum, mesele yoktu. 
Fakat o da bizim nazik durumumuzu biliyordu.

M aliye-IM F

Maliye-IMF ilişkisine gelince. Hazine o zaman Maliye Bakanlığı’ndaydı. Asıl 
olarak IMF’ye Hazine muhataptır. Maliye, kendi hesabına işi başarıyla götürmek 
istiyordu. Çünkü IMF ile anlaşmak Maliye’nin başarısı olur. Anlaşamama 
başarısızlığı olur. O zaman, hükümet aradığı dövizi bulamaz. O da, başbakana 
anlatamaz. Kamuoyuna açıklanamaz, gitgide sıkışılır. Dolayısıyla o da başarıyı 
orada arıyordu.

Sonunda onlar IMF ile görüştüler. Aysel, Altan’ın karısı (Öymcn) o zaman 
Hazine genel müdürüydü. IMF ilişkisine o bakıyordu. Washington’a gitti, 
IMF’ciler buraya geldi. Sonunda bir şey ortaya çıktı.

Bize de geliyor, çünkü o zaman bugünkü gibi değil, temel malların kararları 
Planlama’dan geçiyor. Başta mazot, kaç para olacak? Ona göre bir paket 
hazırlanması lazım. Hangi mallara, elektriğe, demire şuna buna ne kadar zam 
yapılacak? Öyle ki bütçe açığı kapanacak. Bunların başında petrole ilişkin zamlar 
geliyor. Mazot, benzin vs.

Siyasi olarak da bunlar popüler şeyler değildir. Fakat mecbursun, bunu bir 
şekilde anlatabilmen lazım. Biz, bir paket hazırladık yapılacak zamlar için, 
ne kadar yapılırsa idare eder? Yapılacak fiyat ayarlamalarının, -devalüasyon 
yapılacak- yeni döviz kuruyla da uygun olması lazım. Onun üzerinde çalışılıyor 
vb.

Bakanlar Kurulu onayından önce aramızda bir görüşülmesi gerekiyor. 
Meclis’te bir gün başbakan oturuyor. İktisatla ilgili çevreleri topluyor. Ziya Bey, 
yanında Vural’la geliyor. Ben, Oktar gidiyoruz falan. Hikmet var. Feyzioğlu var. 
Kenan Bulutoğlu var. Meclis’te bir akşam uzunca bir gece, belki dörde beşe 
kadar...

Yapılacak zamlar, IMF’ye ne kadar ödün verilebilir, nereye kadar gitmeyebilir? 
Orada yeşil ışığı yakması lazım IMF’nin. İş şuna bağlandı. “Maliye gereken
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temasları yapsın. Döviz şu kadar olsun, buna göre de zam pakedi üzerinde 
Planlama çalışsın" dendi. 19 liraydı dolar 24 TL’de mutabık kalındı IMF’yle. 
Sonra, biz buna göre de yeni fiyatları hazırladık.

Gene bir gece Bakanar Kurulu toplandı, bu zamlara "evet ” demek üzere. Hem 
dövize, hem de yeni fiyatlara "evet" demek üzere. Gene aşağıda aynı Bakanlar 
Kurulu odasında...

Başbakan; “siz açıklayın ” dedi. Ben, Ticaret müsteşarı Şeref Durugöl, bir kişi 
daha vardı ama hatırlamıyorum. Başbakanın oturduğu yere çıktık; "yenisaptanan 

fiyatlar şunlar: Jet yakıtı bu kadar, benzin şu kadar, motorin bu kadar, likit petrol 
gazı şu kadar" okuyorum.

Bunun üzerine bakanlardan birkaç kişi “likit petrol gazı ” nedir, falan dediler. 
Efendim “likit petrol gazı"  dedim... Durugöl, tecrübeli. “Herifler anlamaz, tüp 
gaz, tüp gaz de ” dedi. Tüp gazı duyunca rahat ettiler.

Fakat, fiyatlarda mazot başta olmak üzere bir homurtu oldu ve en başta Deniz 
(Baykal) çıktı dedi ki -Enerji Bakanı- “Ben bu fiyatları kabul etmiyorum " dedi. 
“Biz köylüye böyle vaat etmedik” filan... Bülent Bey, bir nabız yoklaması yaptı; 
üç kişi kabul ediyor. Biri Ziya Bey, biri Kenan Bulutoğlu, bir de Farük Sükan 
olabilir belki. Üç kişi. Gerisi kaldırmadı azizim ve petrol ve elektrik vb zamları 
olmaksızın; yani, kolonu çekiyorsun, tavan boşlukta kalsın gibi.. Döviz kuru, 
devalüasyon var ama altında kolon, fiyatlar yok. Böyle çıktı oradan.

Sonra çıktık. Sabahın dördü filan salonun dışında çay, sandviç veriliyor. 
Deniz geldi, dedi ki; "Ne bu yahu " dedi, “olur mu böyle şey, olur mu hiç " dedi, 
“batıracaksın b izi” filan dedi.

Ben de; “şimdi vermediğin onayı bastıracaklar, cıltı ay sonra vereceksin, 
haberin olsun" dedim. IMF Eylülde bastırdığı zaman iş işten geçmişti. Çünkü 
fiyatları artırmak çok zorlaşmıştı. Böyle bir şey geçirdik... Bu dediğim Mart 
ayında oluyor. Fakat Mart’a gelene kadar da şöyle bir tablo var.

AP bütçesiyle devam mı, yeni bütçe mi

1 Ocak’ta yeni hükümet çıktı. Fakat, 78 bütçesini MC hükümeti meclisten 
çıkarmıştı. Kasım başında bütçeyi Meclis’e vermek zorundasın. Kısacası yeni 
iktidarın kucağındaki bütçe MC’nin bütçesiydi. Bülent Bey dedi ki, o zaman 
Göreme sokaktayız; “Bunu bir aranızda görüşün. ” Henüz bakanlar falan yok 
ortada. "Kim kim görüşelim?” “Siz"  dedi, “Hikmet B ey” dedi. Hikmet, o 
zaman milletvekili olmuştu- “Sevil” (Korum) de milletvekili olmuştu, “bir de 
İçen (Börtücene) Bey de olsun ” dedi. Mecliste bir odada. Kucağımızdaki bütçe 
mi, yoksa yeni bütçe yapmak mı? Orada biraz çekiştik. Hikmet’le ben “bu 
bütçeyle devam etmekten başka pratik yo l yok"  diyoruz. Sevil ile İçen “yeni 
bütçe yapalım ” dediler. Ben biraz bastırdım açıkçası ve dedim ki; “pratik olarak
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bununla yürümemiz lazım 78 için. Çünkü plan yapacağız, bir de yeniden bütçe 
hazırlamak, ondan sonra gidip plan hazırlamak gibi içinden çıkılmayacak bil
işe giremeyiz” filan dedim. Daha ben Planlama’da değilim. Hükümet olunduğu 
sırada galiba. Ocak ayının ilk günlerinde olabilir.

"Bu bütçeyle devam edelim ’’düşüncesini, IMF ile görüşmeleri kolaylaştıracağı 
için diye düşündüm. Aksi halde herifler yeniden müdahale edecekler, bir de 
onlarla boğuşacağız. Dolayısıyla hemen elimizin altındakilerle devam edelim 
diye düşündüm. Fakat MC, bir de 4. plan yapmış. Plan değil, böyle üst üste 
yığılmış raporlar var, hesabı kitabı yok, böyle gayet gevşek bir şey. İçinde 
100.000 tank projesi falan var, kaynak yok, palavra bir şey. Bunu da plan diye 
Bakanlar Kurulu’ndan geçirip Meclis’e şevketmişler. Ama, planlık hali yok. 
Zaten, kabul edilir bir şey değil. Bizim niyetlendiğimiz şeylerle onlar arasında 
bir benzerlik yok. Planın mutlaka ufka dönük olması lazım, arkamızda da 
CHP’nin 76 programı olacağına göre, buna göre bir şey yapmamız lazım. O 
zaman Planlama’yı da onlara devret gitsin bari. Dedik ki, “bütçe tamam, ama 
planı çekeceğiz M eclis’ten. ” Planı çektik. O zaman müsteşar olmuştum ve yeni 
plan yapma kararını aldık. Tabii, o işin egzersizleri geniş ölçüde Oktar Türel’in 
ellerinden öptü. O çok çalıştı. O zaman hesap makinaları falan da yok. Facitlerle 
çalışılıyor. Onun için Planlama’nın omuzunda bir yandan istikrar programının 
yükü var, bir yandan yeni planı yapma, ikisinin bağdaştırılması meselesi.

IMF’nın beklentisi; “dış borç ve bunun sonucu olan döviz kıtlığı sorunu 
ile Türkiye’y i her an esir alabilirim” diye düşünüyor. Bizim taraftaki beklenti, 
yani Başbakan’ın beklentisi ise, önümüz açılacak: Madem ki IMF ile bir pakette 
anlaştık. Yeşil ışık yaktı, o zaman borçlar sorunu aşılacak. Yeni dış kredi gelmeye 
başlayacak.

Em peryalizmde ‘fair-play” diye bir şey yoktur

Halbuki, malum, emperyal dünya katiyen oyunu fair-play şeklinde oynamaz ve 
oynamadılar. Ben bunu şeyde hissettim. Mayıs’ııı başıydı. BM’de bir toplantıya 
benim gitmem öngörüldü. Ne şekilde? Dışişleri’ne ait bir şeydi, bir forumdu. 
BM’de yapılacak konuşmalar falan. O sıralarda dünyada 77’ler hareketi var. 
“Yeni uluslararası düzen” diye üçüncü dünya ülkelerinin bir arayışı var, aralarında 
mutabakatları var, biz bunların dışındayız fakat CHP’nin bir sempatisi var. “Yeni 
dünya düzeni” daha eşitlikçi olacak. 73’te altınla doların ayrıldığı, dünyada 
belirsizlik olduğu, ondan sonra ne olacağı hakkında, yeni düzen nasıl olmalı 
hakkında, ülkelerin blokların kendilerine görüş oluşturacakları bir toplantı. Üç 
tane blok var: Batı bloku, Doğu bloku, bir de 77’ler var.

Biz, Batı bloku içinde görünmekle beraber, 77’lere sempati duyuyoruz. 
Dışişleri Bakanlığı buna sempati duyan çocukların elinde genellikle. En üst katı
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A E T  Başkanı Emile N o e l’in D P T  ziyareti

olmasa bile, en üst katın altındaki katlarda. Bunlardan biri Gündüz Aktan’dı... 
Şefik vardı, Rıza Türmen bu çocuklar yeni bir şeyler yapma, Türkiye’ye yeni 
ufuk çizebilme misyonu görüyorlardı.

Ya bunlar Gündüz (Ökçün)’e söylemişler ya da o bunlara; neticede Gündüz 
bana dedi ki, "BM ’de bir konuşma yapılacak oraya senin gitmesini çok istiyoruz. ” 
Ben de Mayıs’ın ortalarında oraya gittim.

O sırada da Bülent Bey Almanya seferine çıktı. Almanya davet etti. Almanya, 
Bülent Bey’i pohpolıluyor fena halde. Bülent Bey de; "IMF, yeşil ışık yaktı, 
aşmışız artık, yeni şeyler olacak” beklentisi içinde. Ben, New York’a gittim, 
konuşmaya başlayıncaya kadar başka adamlarla görüştüm, orada bir de baktım 
ki, manzara farklı. Kimsenin Türkiye’ye borç verecek hali falan yok Halbuki 
IMF, OECD üzerinden birşeyler olacak vaadi yapıyor ve Almanya da buna göre 
pohpolıluyor.

Paris Kulübü diye bir şey var OECD'de, orada da imzalar atılacak, Ne zaman; 
Mayıs’ın ortası. Benim New York’ta bulunduğum tarihten bir iki gün sonra. Orada 
bir-iki bankerle konuştum. Türkiye’ye zırnık verilmeyecek. Türkiye’de beklenti 
çok büyük, büyük paralar gelecek beklentisi var. Telgraf çektim Bülent Bey’e çok 
gizli -ve o telgrafın kopyasını nereye koydum, bulamıyorum- “aman dedim, para 
falan verilmeyecek, buna göre atalım adımları. ’’Telgraf, Bülent Bey’e gitmemiş, 
bir başkası almış ve vermemiş.

Sonra Londra’ya dönüyorum. Bülent Bey de Londra’dan geçecek. Orhan 
Koloğlu, Basın Yayın Genel Müdürü olmuş. Dedim ki, "bir ayak üstü konuşsak 
Bülent B ey’le .” Onun kaldığı otele gittik, konuştuk. Baktım ki Bülent Bey bir 
telgrafı almamış, bir de hâlâ Almanya’m havasında. Oradan Amerika’ya gidecek 
Bülent Bey, Amerika’da da pohpohlayarak karşılıyorlar.
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Amerika’dan farklı bir görüşe sahip olarak döndüm. Dış dünya bizi kctenpcreye 
getirmek istiyor, para mara vereceği yok, üzerimizdeki döviz ambargosunu 
sürdürecek. Askeri ambargoyu biraz açtı ama, o oltadaki yem gibi.

Bülent Bey Amerika’ya gittiği zaman NATO toplantısına, orada ona başkanlık 
falan veriyorlar, iyimserliğini artıracak bir muamele yapıyorlar. Biz de, planın 
stratejisini hazırlamışız, yani beş yıl için ne kadar yatının yapılacak, neler olacak? 
Bu, Mayısın ikinci yarısında hazır durumdaydı.

Şeytan dürtüyor daima, ne olur ne olmaz, ağzını yanmış, yanlış bir taahhütte 
bulunmasın diye stratejiyi olduğu gibi bütün metni -teknoloji de bugünkü gibi 
değil- devletin telgraf kanallarından gönderdim ama, halet-i ruhiyesi beklediğinin 
tam tersi, bu durumu kabul etmeye müsait değildi. Benim gönderdiğim şeyi de, 
muhtemelen çevresi falan şöyle takdim etti: “Efendim siz ne yaparsanız yapın bu 
adam kendi bildiğini okumaya devam ediyor ” O şekilde takdim edildi sanıyorum.

O tarihten sonra anlaşmazlığımız başladı. Ben telgrafı ona gönderdim, telgrafla 
bütün strateji metnini gönderdim. Hatla, dönüşte Ziya Bey dalga geçerek dedi ki; 
“Beyefendi, devletin bütün hatlarını siz işgal etmişsiniz. ”

Çift dikiş olsun diye de Planma’da bir basın toplantısı yaptım. Büyüklükleri 
kamuoyuna açıkladım. Geri dönüş olmasın. Bu, olaya tuz biber ekmiş: “Bu sizi 
hiçe sayıyor âdeta ” gibi.

ERTUĞRUL - Kim bunları yapan?
KURUÇ - Daima çıkar. İkinci sınıf adamlardır. Ama, daima altını oyacak 

birileri vardır. Bir kişi değildir, çok kişidir daima.
ERTUĞRUL - Hiçbir başarı cezasız kalmaz!*
KU RU Ç-Bu açıklama, onda böyle bir iz de bırakmış olabil ir. Ona danışmadan 

bir şeyi açıklamış olmak. Tabii, ben bu riski göze alarak yapıyorum. Çünkü, burada 
bir geri dönülmezlik olması lazım: “Beş y ıl için ana büyüklüklerimiz bunlardır. 
Geri basmak yok. " Neden? Bunun bir nedeni de şu, biz planı hazırlamaya 
başlamadan önce, bir gün Bülent Bey dedi ki, yeni göreve başlamışım; “bazıları 
d iy o r  k i  ” dedi, “ş ö y le  b ir  k a n a a t va r  ba zı a rk a d a ş la rd a  ” dedi; “I M F  ile  ik i y ı l l ık  
bir anlaşma yapalım, planı iki y ıl erteleyelim, sonra, ekonomi toparlandıktan 
sonra devam edelim, ne derseniz bu düşünceye ” dedi.

Dedim ki; “plandan bütünüyle sonsuza kadar vaçzeçmek demek olabilir bu. 
Böyle bir şey olamaz. Esas olan plandır, biz planla bunu bağdaştırmaya çalışırız. 
Ama katiyen plandan vazgeçemeyiz. ”

“Ben de zaten öyle düşündüm ” dedi, o zaman.
Aradan geçen zamanda, başka de şeyler olunca; “IMF sözünü tuttu, siz de

* "Hiçbir başarı cezasız katmaz ”, geçmişi ikiyüzyılı aşan bir Türk atasözüdür ve ilginçtir 1799, 
1800 ve 1801 'de Osmaıılı topraklarını gezen bir İngiliz doktorun 1802’de yazılmış kitabında 
bile aynen geçer. Bkz. “Osmanlı’ya Yolculuk 1799-1800-1801 ”. Dr. William Wittman, ODTÜ 
Yayıncılık, 2010, Ankara.
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Sam sun Haşan Uğurlu Baraj inşaatı: B ilsay Kııruç, O ktar Türel, A lgan Hacaloğlu, 
Efe Bilkıtr ve Z iya Ö zel “arazi "de...

planı artık ertelersiniz" filan diye bir sözü mazallah ağzından alırlar* diye, basın 
toplantısı yaptım. Orada sıkıntı başladı, onun üstüne, stratejiyi açıkladım ve bir 
de Anadolu seferine çıktım. Bülent Bey dönmeden önce. Giineydoğu’yu ve Doğu 
Anadolu’ya planlama uzmanları ile gidiyorum. Çünkü o güne kadar Planlama 
‘‘gideyim, yerinde göreyim ” gibi araziye çıkmamış.

Şunu konuşmaya başlamıştık, Planma’da çocuklarla: “Biz burada herşeyi 
masa başında yapıyoruz, devletin gene! müdürleri vb alışılmış kanallarla, ama 
bir de gidip yerinde gözümüzle görmemiz tazım, yerinde insanları dinlememiz 
lazım. Projeleri yerinde görmemiz lazım. Hepsine gidemeyiz ama bazı büyüklere, 
-yere! olarak da kabilse- kritiklere gidelim, teknik adamlarla görüşelim. ”

Böyle bir sefer tasarladık. Yani, “ne kadar, kaç kişiyle bir gezi yapalım  ” dedik. 
Gazintep, Mardin, Diyarbakır, ikinci gezi Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Van. 
Böyle iki gezi.

Sonra Samsun’a yapacağız bir tane de, orada azot tesisleri vardı, Haşan Uğurlu 
barajı vardı. Hem elektrik, hem sulama.

* Bilsay Kuruç’un "mazallah" dediği şey, yirmi küsur yıl sonra gerçekleşecek; Ecevit, 2000 
Kasımında birden eline tutuşturuverilen bir kağıdı basının önünde okuyacak ve “tüm özeI 
sektör borçlarının devlet garantisi altın alındığını" açıklayacaktır. (Bu tarihi gerçeği ilk fark 
eden ve başta dönemin KİGEM Yönetim Kurulu toplantısı olmak üzere çeşitli ortamlarda dile 
getirip sonra da yazan, Korkut Boratav oldu. Bu dip nottaki yardımı için Hocamıza ayrıca 
teşekkür ediyorum.)
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İki biiyiik geziyle başladım. Bu ikisi sırasında Bülent Bey galiba yine 
yurtdışındaydı ya da öyle bir şey. O güne kadar görmediğin şey örneğin ilk 
defa Harran ovasını görüyorsun. Yani, bugünkü GAP’ın nasıl yapılabileceğini 
konuşuyoruz ve yapılırsa mutlaka toprak reformuyla birlikte yapılması gerektiğini. 
Orada Toprak Reformu’nda yerel adamları görüyorsun. Adamlar tamamen ağanın 
adamları. Bu tabloları yerinde gördük. Daha ilginci Elazığ’a indik. Elazığ’da 
Güngör Aydın valiydi. Gaziantep’te de -12 Eyliil’de CHP’ye kayyum yapıldı- 
Cezmi Kartay valiydi. İlginç olan şeylerden biri Tunceli. Elazığ’dan karayoluyla 
oluyor. Gece de gidiyoruz. Eşkîya falan yok. Önümüzde polis de yok. Arabalar 
Renault-12. O zaman, başka araba yok zaten.

Tunceli’ye bir akşam vardık, Elazığ’dan Palu’ya gitmeden sapıyorsun 
Tunceli’ye gitmek için. Vali, (Namık Giincl) iyi bir adamdı. Her gittiğimiz 
yerde toplantı yapıyoruz. Vali, belediye reisi, diğer yatırımcı kuruluşların bölge 
temsilcileri, eşraf filan da bulunuyor.

Tunceli’deki konuşmayla ilgili şunu söyleyeyim bir atlama yaparak. İki yıl 
önceydi, Gazi Üniversitesi’nde bir panel var. Panele girmeden önce dışarıda 
çay içiyoruz. Bir adam geldi yanıma. Dedi ki “Otuz y ıl önce sizi Tunceli'de 
dinlemiştim. O gün öylediklerinizle hâlâ bağlı mısınız" dedi. “Evet bağlıyım” 
dedim. Teşekkür etti ve gitti.*

Orada şöyle bir sözle; “Devletin Aşarilerden beri ihmal ettiği bu bölgeye 
devleti temsilen geldim ” diye başlamışım.

Yanımızda gazeteciler de var. Giderken birkaç gazeteci götürdük. Bu o günün 
Milliyet’inde çıktı, Haziran başı 78’iıı... Fotoğraf çıkınca, Bülent Bey’in de bu 
* Bu satırların yazarı, Gazi Ünivcrsitcsi’ndcki o olayın görgü tanığıdır.
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strateji meselesinden ötürü demek ki, bir şeyi olmuş, etrafında böyle enterasan 
soslu bir yemek hazırlanmış hakkımızda herhalde.

CHP grubu var Haziran ayında. Dedim ya parti iktidara sahip çıkacağına, 
hâlâ parti içinde çekişme devam ediyor. Bir anlamda genel başkanın da altını 
oyacak biçimde gelişmeler devam ediyor. Grııp toplantısı oluyor ve anlaşılan 
o ki, diyorlar ki “bu adamın kellesini alırsak, Bülent Bey'e esaslı bir ihtarda 
bulunmuş oluruz, hizaya gelir, belki hükümeti değiştirir. Planlama 'ya istediğimiz 
bir adamı getirir ” yani, parti içindeki bazıları fiilen el koymuş olur.

Bu söylediklerim gazetede çıktığı için CHP grubunda soru soruluyor; "devletin 
memuru yani müsteşar memurdur, nasıl siyaset hakkında konuşur, nasıl siyasi 
demeç verir, buna yetkisi var mı? Size sordu mu, sizden onay aldı mı, almadıysa 
hakkında ne yapılacak” falan diye...

Sözcülerinden biri gene Turan Bey, benim için yapmıyor tabii, benim için 
yapıyorsa namerdim (Gülüşmeler). Bunlar siyasetin şeyleri, "bu kelle pişti, 
almalıyım” diyor. Bülent Bey de, daha az siyasi değil, onun için o kelleyi verme 
niyeti yok, çıktı ortaya...

O günlerde stratejiyi hükümete götürüyoruz, yani, ben basın toplantısı 
yapmışım, açıklamışım, bir ay sonra da hükümete götürüyoruz. Hükümet bunu 
onaylayacak, onaylaması gerekir. Onaylamazsa bize diyecek ki ‘‘yeni strateji 
hazırlayın. ” Toplantının yapılacağı gün büyük beklenti vardı, hükümet stratejiyi 
geri çevirecek, ben de istifa edeceğim. Tabii, tam tersi oldu, Bülent Bey dedi ki; 
"çok giizel yazılmış, katılıyorum. Şu kelimeyi şöyle değiştirelim. ” Onun böyle 
sözcükleri vardı ya, "o sözcükler böyle olsun” falan dedi. Tam bir siyasi hayal 
kırıklığı oldu.

IM F=ABD

Bu bize “tamam, planı hazırlamaya devam ed in” demekti. Bunları o yazıda 
yazdığım için şimdi tekrarlamayalım. Strateji onaylandıktan sonra IMF’nin ters 
duruşu başladı. IMF, “kaşının altında gözün var, gözünün üstünde kaşın var” 
şeylerine başladı. Artık plan yapılacak yolu açılınca. Plan yapılacaksa, o zaman 
IMF politakaları ne olacak? IMF, mutlaka iktisat politikasını elinde tutmak 
istiyor. IMF dediğimiz zaman, Amerika diyoruz tabii. IMF üç harf ABD üç harf 
(gülüşmeler), birbiri yerine kullanabiliriz.

İlginç bir şekilde stratejinin hükümette görüşüleceği gün, bir öğleden sonra. 
O gün Amerikan büyükelçisi özel sektör temsilcileriyle bir toplantı organize etti; 
öğle yemeği yemek ve konuşmak üzere, beni de konuşmacı olarak davet etti. 
Aynı güne rastladı. Bilmiyorum artık, Amerikan büyükelçisi bunu bilerek mi 
yaptı, bilmeyerek mi?

Beııi vaktiyle Göreme Sokak’ta iken yemeğe davet eden ekonomi ateşesi kadın
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ve büyükelçi ikisinin arasında oturuyorum. Özel sektörün konuşan adamları, 
hepsi uyumlu konuştular. “Ben gecikiyorum, 15 dakika sonra toplantıda olmam 
lazım ” filan diye oradan oraya gittim. İkisi aynı güne rastladı.

Devlet nedir

Plana devam ettik, edince, bu sefer doğrudan doğruya üzerimize gelmeye 
başladılar. Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum Dünya Bankası’ndaıı gelen 
adamlar vardır. Çeşitli nedenlerle gelirler. Bunlardan bir tanesi tam biz plan 
büyüklüklerine son halini verecekken geldi. Strateji genel çizgiler verir, ama plan 
büyüklükleri; yani, yıllara ait kaynak tahsisleri nasıl olacak, hangi projelere ne 
kadar verilecek bunları tam nihai hale getirecekken, DB’de çalışan Türkiye’ye 
de sık sık gelen Hintlilerden onların kıdemlisi olan -Çupra Çokra, uzun boylu bir 
Hintli- Ankara’ya geliverdi.

Bir gün, bir telgraf geldi: “Maliye Bakanlığı'mn çağrısı üzerine 150 milyon 
krediyi görüşmek üzere Ankara ’ya  geliyorum. ” Bahane, böyle bir şey yok. Kredi, 
eski bir hikâye. Krediyi bahane edip doğru bize gelmek istiyor. Çopra geldi, 
yanında da bir başka hintli vardı. Adamın adı “A d i”, soyadı "Davar” ve tamamen 
öyleydi adam. “İsmiyle miisemma” derler ya, bunlar ikisi birlikte gelirlerdi 
çoğunlukla ama, Çopra kıdemli şeklindeydi. Çopra geldi, bir iki hoşbeşten sonra, 
planın belli başlı büyüklüklerini öğrenmek istediğini söyledi. Ben de “bugüngit, 
yarın g e l” filan yaptım. Herifi bir hafta salladıkç Öu anladı bir hafta, sonra zırnık 
koklatmayacağız. Çünkü, o tarihte Türkiye, bugünkü gibi en ince bilgilerine 
kadar teslim olmuş durumda değil. Adamlar devlet bilgilerine sahip olamıyorlar. 
Sen o zaman bir devletsin, bilgiler sana ait.

Bir hafta sonunda bu telefon etmiş Amerika’ya “bu namuzsıız adam bilgileri 
vermiyor” demiş. O zaman da Dünya Bankası başkanı Mc Namara. Mc Namara 
da herhalde Bülent Bey’i aramış. Bülent Bey bir gün öfkeli bir biçimde, “biz 
dedi kredi almaya çalışıyoruz. Durum zorlaşıyor, siz yaptığınız görüşmelerde işi 
zorlaştırıyormuşsunuz” filan dedi. Ben de dedim ki, “efendim, istenen şey plan 
büyüklükleridir; henüz size bile sorsanız açıklayamayacağım şeyleri istedi, ona 
vermem katiyen mümkün değil” dedim. Yazdım o görüşmeyi de not olarak. O 
yazının eklerinden biri olacak. Yani, manipule edebilmek için son hamle, tabii 
olmadı. Adamı, böyle el işaretleriyle(!) uğurladık gitti (gülüşmeler). Ama, planın 
Amerika ve müttefikleri tarafından benimsenmeyeceğinin ilk işaretleri de böylece 
gelmiş oldu.

Sonra toplantılar yapıldı, usuldendir plan hazırlandığı zaman -Birinci Plan’da 
da yapılmış galiba- uluslararası bir kolokyum gibi, planı hazırlarsın, uluslararası 
3-5 kişiye takdim edersin, “teknik olarak olmuş mu ”, onlar bir şey söylerler. Böyle 
uluslararası bir kolokyum yapma adeti olmuş. Tüm planlarda bu yapılmamış, ama
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adet olmuş. Bizim zamanımız yok, çünkü normal olarak planı bir yıl önceden 
hazırlıyorsun, yani 79’da yürürlüğe girecek planı 78 başında hazır etmiş olmak 
lazım. Onun için de, adamlara Mesela 78’in Martında "buyurun gelin, size bir 
planı takdim edelim, siz de düşüncelerini söyleyin, bize de revize edecek zaman 
kalsın ” demek lazım. Böyle bir zaman yok. Dolayısıyla düşündük, dedik ki, planı 
hazırladıktan sonra taslağını hükümete götürmeden önce taslağını anlatalım bazı 
çevrelere... Bir, kamu bürokrasisine anlatalım, devletin yatırımcı kuruluşları var, 
onlara günler verelim... İki, sendikalara anlatalım, o tarihte Tiirk-İş’le, DİSK 
aynı toplantıya girmiyor; ya biri olacak, ya öbürü. Bir gün Türk-İş’e, bir gün 
DİSK’e; bir gün iş adamlarına, bir gün de demokratik kitle örgütlerine; TÖB- 
DER, Türkiye Barolar Birliği -Faruk Ereni başta oturuyordu-, TMMOB falan...

Böyle, dört günlük bir toplantı yaptık. Biz, Türk-İş’le toplantı yaparken, -o 
tarihte salon da yok, Devlet İstatistik Salonu’nda yapılıyor, basit sandalyeler, kara 
tahta arkanda- aynı anda da Planlama’da yatırımcı kuruluşları Algan yönetiyor, 
ötekini ben yönetiyorum. Böyle eş zamanlı bir şey yaptık.

“ Önce lojm an”

‘‘Hem kaynak tahsisi bakımından bilmeleri lazım, hem de bize söylemeleri 
gereken özel projeleri varsa bildirsinler, bnlarm hepsinden önce Genelkurmay 'a 
yapalım ” dedik. Bildirdik, hangi gün, falanca falanca gün.

Kenan Evren, Genelkurmay başkanı malum, daha sonra darbeyi yapacak olan 
kadro. Başbakan, Haşan (Esat Işık) Bey -Mili Savunma Bakanı-, Maliye bakanı, 
Hikmet de vardı herhalde, arkada da generaller falan, hazirun yani.

Ben de, Planlama’dan bir onbeş kişi kadar götürdüm. Toplantıya başladık, 
önce onların hazırladığı usule göre bir tümgeneral, genç birisi, TSK’ya ait kısa bir 
askeri brifing gibi bir şey verdi, birkaç şöy söyledi. Bizim çocuklar çıktı, Oktar 
ve Timur bir şeyler söyledi. Sonra da ben çıktım. Orada anlattık "plan taslağı 
nedir, ne yapmak istiyoruz ” diye. Ben sözümü bitirdim. Askeriyenin bu işten 
anlayanları beğenmiş. Tam inerken Kenan Evren; "eee, bizim lojman projeleri 
nerede, bunu görmedim ” dedi (Gülüşmeler).

Söylediği şu, daha önce bana telefon etmişti, diyor ki; “bizim lojman yapmamız 
lazım. Binbaşılara, yüzbaşılara lojman vermemiz lazım, çiinkii lojmansızlıktan 
bunlar halkın arasında oturuyorlar, halkın arasında oturunca, fikirleri değişiyor. ” 
Sola kayıyorlar, demek istiyor. Dolayısıyla “bizim bunlara lojman yapmamız 
lazım ” derken “enterne etmemiz lazım ” diyor, yani.

“Lojmanyapmamız için bize ne kadar verirsiniz? ” Dudak uçuklatan rakamlarla 
lojman yapacak onu istiyor. Türkiyeyi anlatıyoruz, lojmanları soruyor. “Nerede 
bizim lojmanları göremedim burada’’ dedi.

Şunun için, bir jest olsun diye düşündüm. Planlama’yı kuranlar onlardı.
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askeriye. Bir jest olarak alabilirler diye düşündüm, ama baklım ki, hiç böyle bir 
şey yok. Planlamaya ilgi falan yok. 27 Mayıs’ta nasıl düşünülüp nasıl kurulmuş 
olduğunu, 27 Mayıs insanlarının ne kadar geniş ufuklu düşünerek böyle bir şey 
kurmuş olduklarını, böyle bir düşünceyi devralma havası yok orada. Sadece 
lojmanı istiyor ve âdeta 27 Mayıs’a karşı bir çare bulsun diye istiyor.

(Evren’in nasıl Genelkurmay Başkanı olduğunu, 1986’da Başkent Genel 
Kültür Ansiklopedisi’nin “Cumhuriyet Tarihi” maddesinde (Cilt: 12, s. 
4662-4685). 2008’de de Cumhuriyet Tarihi El Kitabı’nda anlatmıştım. 
(ODTÜ Yayıncılık, I. Baskı: 2008, 2. Baskı, 2009, 3. Baskı 2001). Bazı 
şeyler çabuk unutulduğu -ya da unutturulduğu- için buraya alıyorum:
"12 EyUU’iin komuta kademesi
12 Eyliil darbesini yapan M illi G üvenlik Konseyi ’nin başında Kenan Evren  
vardı, 1978 'de Ege Ordıt komutanlığından em ekli olııp İ zm ir ’e yerleşm ek  
üzereydi.
İkinci M C 'nin kurulm asının ardından yen i Kara Kuvvetleri komutanının  
kim  olacağı tartışması başladı. G enelkurmay başkanı Semih Sancar 1978 
M artında em ekli olacak, yerin i de Kara Kuvvetleri kom utam  alacaktı.
5 Haziran seçim lerinden iki gün önce Kara Kuvvetleri kom utam  Na
mık Kenıa! Ersim em ekli edilerek, görev vekâleten G enelkurmay başkanı 
Orgeneral Sem ih Sancar ’a verildi.
19 Haziran'da, I. Ordu komutanı Orgeneral Adnan Ersöz, I. M C hü
kümetinin işleminin iptali için Askeri Yüksek İdare M ahkemesi 'ne başvurdu.
13 Temmuz'da bir ay için vekâleten Kara Kuvvetleri Komutanlığı ’na  
atandı.

İkinci MC, bu sürenin dolm asından sonra daha kıdem siz olan 3. Ordu 
kom utam  A li Fethi Esener 'i bu göreve getirm ek istedi (Esener, 12 Eylül ’den  
sonra AP  ’nin devamı olarak kurulan Biiyük Türkiye Partisi ’itin genel baş
kanı oldıı.). Ama, Cumhurbaşkanı Korutiirk, kararnam eyi geri çevirdi. Bu
nun üzerine sorun, zam ana bırakıldı.

30 A ğusto sta  Kara Kuvvetleri Komutanlığı için aday olan kuvvet ko
mutanlarının emekliye ayrılm asından sonra, sıra onların arkasındaki 
orgenerallere geldi.
O ıgeneral Nurettin Ersin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'na atamasının  
yapılm ası için hükümete başvurdu. A ncak G enelkurmay Başkam  Orgeneral 
Sem ih Sancar, Ege Ordu komutanı Orgeneral Kenan E vren ’in K ore'de  
görev yaptığ ı için daha kıdem li olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Evren,
Kara Kuvvetleri Kom utanlığı ’na. Ersin de 1. Ordu Kom utanlığı 'ııa atandı.
Sancar emekliye ayrılınca Evren, G enelkurmay başkanı; Ersin de, Kara 
Kuvvetleri kom utam  oldu. 12 Eylül bu generallerce yapıldı. Demire!, 
terfılere m üdahale etmeseydi, yükselm e imkânı bulunmayan Evren, em ekli 
olacaktı.” (s. 128-129)
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“Yabancılara istediğinden fazlasını verm ek lazım”

KURUÇ - Planlamanın ilk günlerinde IMF ile anlaşılmış yeşil ışık yaksın diye. 
Dolar kaç lira olacak, onda da anlaşılmış, özel sektör de evet demiş vaziyette, 
“iyi oldu” falan demiş. Onun dışında da fazla pek ses çıkmıyor. O günlerde 
Planlama’da yabancı sermaye masası diyeceğim bir masa vardı. Oraya iki hanım 
arakadışımız bakıyor ikisi da Amazon , ödün vermez tiplerdi. Birisi Tülay Öney', 
öbürü de Yalçın Doğan’ın karısı Sertaç. Esmer, işini gayet iyi yapan bir arkadaştı. 
Yabancı sermayenin çeşitli niyetleri var, çoğu da işe yaramaz teklifler. Türkiye’ye 
bir şey getirecek olan şeyler değil: “Ballı börek, ne alırım, giderim” türü şeyler. 
Burdur’da traktör tesisi miydi neydi, bunun temsilciliğini Turgut Özal yapıyormuş. 
Planlama’nın da eski müsteşarı. Herhalde eski ınüşteşar diye buna vermişler, daha 
kolay çıkarır diye. Bu da eskiden müsteşar olmasının hiçbir değeri yokmuş gibi, 
buna “tamam ’’demiş. Onun temsilcisi olarak bu kızlara gidip geliyor, eski müsteşar 
olduğu için, pek bir şey de diyemiyorlar. İş de kabul edilebilecek, yapılabilecek 
bir şey değil; müşkül dürümdalar. Bir gün haber geldi onlardan, “böyle sıkışık bir 
durumumuz var, ne yapalım  ” diye. Dediğim gibi bir iki ay geçmiş kararlardan, 
ben de dedim ki; “yahu, davet edin eski müsteşardır, müsteşar muamelesi yapalım 
kendisine de, belki tutumunu değiştirir ” (Acı bir tebessümle).

ERTUĞRUL - Belki durumunu anlar (Aynı acı tebessümle)...
KURUÇ - “Gelsin bir çay içelim, sohbet edelim” falan dedim. Davet ettik 

geldi. Oturuyoruz, konuşuyoruz, çay içiyoruz. Ben dedim ki; “siz çok tecrübeli 
bir insansntz, önemli şeyler gördünüz geçirdiniz, bu son tedbirleri de aldık. Ne 
düşünüyorsunuz? ” “Hiç beğenmedim” dedi. “Allah Allah, neyi beğenmediniz" 
dedim. “Döviz kurunu beğenmedim” dedi. “IMF beğendi. IMF'nin bir itirazı 
olmadı bizim önerdiğimiz kura ve bunda mutabık kaldık. ” Bunun üzerine dedi 
ki, “bakın ” dedi, “benim bir prensibim vardır” dedi, “yabancı 2 4 'e razıysa, ben 
ona 30 veririm ” dedi.

O, bunu söylediği zaman azizim, tüylerim diken diken oldu...
ERTUĞRUL - 24 Ocak’ta öyle yapacak ve öyle yaptığı için övünecek sonra...
KURUÇ - Çekişme bir yana, çünkü 24 yerine 30 verdiğin zaman, onun topluma 

ödeteceğin bir bedeli var. Çünkü o yüksek fiyatlarla yansıyacak içeriye. O yüksek 
fiyatların bedelini mutlaka toplumdan tahsil edeceksin. Kendi insanlarından 
yabancıya ikram ettiğin şeyin kendi insanlarına yüklediğin bedeli var. Tam 
tersine, adam 24’e razıysa, “abi olmaz, 2 2 ’den aşağıya" diye çekişmesi lazım. 
Acaba niye 24’e razı diye düşün. Dedi ki, “adam 2 4 ’e razıysa, ben 30 veririm, 
hatta 35 veririm ” dedi. Bu bir yönetim tarzı ve baştan teslim oluyor, baştan Beyaz 
bayrak çekiyor ve karşı tarafa diyor ki, “ben kendi insanıma ödettiririm bunu abi,

* Tülay Öney: 12 Eylül döneminde Danışma Meclisi üyeliği, 1983 seçimlerinde Halkçı Parli’den
millevekilliği yaptı.
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sen hiç merak etme, ben sancıya veriyorum bu kaynağı ” diyor. “Ben insanımdan 
alıp sana veriyorum ” diyor. Tüylerim diken diken oldu bunu söylediği zaman.

ERTUĞRUL - 24 Ocak’ta öyle yaptı...
KURUÇ - 70 yaptı doları o zaman, 50’ye razıydı IMF, 70 yaptı.’
Onu unutmak imkansız. Bunun bir yönetim tarzı olduğunu, kaynak transferini 

nasıl düşündüğünü, yani ondan bana mı, benden ona mı, nasıl düşündüğünü böyle 
berrak bir şekilde ortaya koyan bir örnek oldu.

O tarihteki düşüncelerle bugünküler çok farklı birbirinden. O zaman olduğu 
kadar kaynakları israf etmemek. Mesela otomobil ise, Türkiye’yi bir otomobil ve 
yedek parça mezarlığı haline getirmemek, traktörde keza öyle. Kaç marka var? Her 
marka kendi yedek parçasını ve servisini getiriyor. Ama ne kadar kullanılabilir? 
Bunun yerine kabilse işte, üç tane traktör tipi çünkü, göreceği iş aşağı yukarı 
bellidir. Üç taneyi aşmamak, belki iki tane, bilmiyorum, ama, yedek parça, servis, 
bakım, onarım vb bütün bunları düşündüğün zaman, burada olabildiği kadar 
tasaruflu düşünmek gerekiyor, başka yerlere kaynak ayırabilmek için. Kaynağın 
sınırlı, kaynağı çok insana dağıtabilmek için... Önüne gelene projeyi verdiğin 
zaman, düşük kapasiteler ve daha verimsiz bir iş çıkıyor karşına...

Tabii, bugün çok uzaklaştık o noktadan. Ekonomi konuşacağın zaman böyle 
şeyleri artık konuşma noktasından çıktık. Türkiye’de kaç tane süt fabrikası, 
kaç çeşit süt olmalı? Kaç tip otomobil olmalı, bütün bunları konuşmaktan 
çıktık, çünkü bu ekonomik olmaktan çıktı, tamamen kaynak israfı haline geldi. 
Küreselleşmenin getirdiği büyük bir israf boyutu iktisatçının bugün artık katiyen 
üzerinde durmadığı, üzerinde durmaya değer görmediği şey.

Öteki tarafından çok ince hesaplar yapıyorlar: "Dolar-euro paritesi 1,4 5 ’ten 
1,43 indiği zaman ne olur, İstanbul borsası o zaman ne kadar düşer? ” Böyle çok 
ince hesaplar yapılıyor ama, kaç tane otomobil veya traktör markası var. Demin 
konuştuğumuz dökümü, verimliliği, yaktığı mazot, onlara girmek yok. Çünkü bu 
dışlanmış vaziyette.

ERTUĞRUL - Bunu dışa kapanma olarak göstermeye çalışıyorlar ya...
KURUÇ -  “Kırılma hattı” diyor ya, “1,45 ’e çıkarsa, hele 1,46'ya çıkarsa” 

diyor, yarım saat konuşuyorlar her sabah...

“Altı ay sonra geldiler”

IMF 78’in Ağustosundan itibaren kredinin ikinci dilimini açmayacağını belli 
etmeye başladı. Yani, tercümesi, “siz ki böyle plan milan hazırlıyorsunuz ve 
sadece bizim programımıza göre gitmeniz gerekirken bunu yapmıyorsunuz, biz 
yokıız bu işte arkadaş ” demeye başladı.

* 24 Ocak kararlarından önce dolar 47 liraydı, IMF 57 TL’yi kabul etmişti. Özal 70 TL yaptı.
1970’te de dolar 9 TL iken IMF 13 TL'ye razı olmuş, Özal 15 TL yapmıştı. (Bkz. Ertuğrul, N.İ.
Cumhuriyet Tarihi El Kitabı, ODTÜ Yayıncılık, 2. Baskı, 2010, s. 208)
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Bahane de çok kolay oldu. Mart’taki petrol zammını yapmamış olmak...
ERTUĞRUL - Yani, Baykal’a söylediğiniz oldu; “altı ay sonra geleliler. ”
KURUÇ - Petrol zammı, sonbaharda yapıldı, fiyatlar yürümeye başlamıştı. 

Fiyatların yürümeye başlaması da, IMF’nin kredi hattını açmamasından. Kıtlık 
ekonomisi başladı yani, kıtlık ve fiyatların yükselmesi meselesi başladı.

1970’lerde Ankara ya da “yurılum  insanı”
Şöyle iç meseleler vardı. Kaynak kıtlaşınca, bazı şeyler görüşüldü. Avrupa’da 

da 74’te uygulanmış olan tek plaka, çift plaka; "bir gün tek plakalar çıksın, bir 
gün çift plakalar” çıksın diye düşünüldü. Sonra, onun yürümeyeceği anlaşıldı. Biz 
de bir alternatif fiyat tedbirleri hazırlamışız. Toplantılar yapıyoruz, Başbakanlık 
konutunda. Bir gün, yazılı metin Oktar’da. Oktar teşkilatta. Bülent Bey, 
Hikmet, ben varım, galiba iki kişi daha var. Ben; “bir şeyler hazırladık, Oktar 
B ey’i çağırayım” dedim. “Tamam” dedi, Bülent Bey. Telefon ettik; “hemen 
geliyorum” dedi. On-onbeş dakika oldu, Oktar yok. Tekrar telefon ettim "çıktı” 
dediler. Yirmi dakika, yirmibeş dakika, yarım saat, Oktar yok. Aradan şöyle bir 
kırk dakika geçti, Oktar içeri girdi. N ’olmuş biliyor musun?

Oktar’ın “Pempe Panter” adı takılan bir şoförü vardı, kaza yapma özürlü. 
Olmadık kazalar yapıyordu. O tarihin Ankara’sını, bu koruma tedbirlerinin ne 
kadar gereksiz olduğunu, ne kadar hafif olduğunu hatırla şimdi.

Şurası (sağ tarat) başbakahk konutu, burası (karşısı) Çankaya konutu, Köşk 
yani. Bu aşağı inen cadde (Atatürk Bulvarı, Protokol Yolu). Yol böyle geliyor ya, 
Pempe Panter, içinde Oktar geliyorlar. Buradan dönüp (sağa) şöyle girecekler 
Başbakanlık konutuna. Tam dönerken, Oktar’ın Pempe Panter, birtaksiye çarpıyor. 
Taksi şoförü iniyor, Oktar’ın elinde kağıtlar, taksi şoförü diyor ki, “bir dakika, 
polis gelmeden hiçbir yere gidemezsiniz” diyor. Başbakanlık konutunun önünde, 
trafik polisi filan çağırıyorlar, yarım saat onu bekliyor Oktar (Gülüşmeler).

ERTUĞRUL - Konutun önünde polis yok mu? (Kahkahalar)
KURUÇ - Var, ama o da, o kadar polis... Meğer tam kapıda Pembe Panter 

taksiyle çarpışmış (Kahkahalar). O günün hayatının ne kadar farklı olduğunu 
düşün. Başbakan tedbirleri bekliyor, başbakana tedbirlerini getiren DPT İktisadi 
Planlama Dairesi başkanı Başbakanlık konutunun önünde elinde tedbirler, trafik 
polisini bekliyor, konutun önündeki polisler de hiç müdahale etmiyor, sadece 
başbakanın konutunu bekliyor. Herkes bekliyor yani (kahkahalar)... Türkiye, 
tedbirleri bekliyor, IMF Türkiye’nin tedbirlerini bekliyor... Hepsi, bizim Pembe 
Panteri ve bir taksiciyi bekliyor (Kahkahalar)...

Am erika işi tırmandırıyor

IMF’nin krediyi vermeyeceği sonbaharda iyice belli oldu, durum kötüleşmeye 
başladı ve gene hatırlarsan Aralık ayında Maraş vakası oldu. Bülent Bey
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sanıyorum o zaman -görüşmelerimiz sık değildi artık, fakat öyle hissettim ki- 
CIA parmağı olduğu teşhisini koydu. Zaten, bir buçuk ay sonra da, Abdi İpekçi’yi 
vuracaklar. Yani, Amerika işi tırmandırmaya başladı. Ve bir yandan da ekonomik 
sıkışıklık başlıyor.

Bir “özel program hazırlansın” fikri doğmuştu, "nereden ne bulabiliriz” 
şeklinde, bizden Oktar katıldı DPT’yi temsilen. Onun yaptığı hesaplar esas 
oldu. Esas hedef şu oldu: Almanya’da işçiler var, işçi dövizlerine ayrı bir kur 
uygulayarak, tercihli bir kur uygulayarak kaynak yaratabilir miyiz? Birinci ay 
daha yüksek ödeme yapıyoruz, ikinci ay daha az, üçüncü ay daha az. Üç aylık kur 
yapıyoruz. Etkili oldu, epey döviz geldi.

ERTUĞRUL - Bunun DÇM (Dövize Çevrilebilir Mevduat)’den farkı ne?
KURUÇ - Doğrudan doğruya İşçi Dövizleri Hesabı vardır, "kredi mektubu 

döviz hesabı” diye Merkez Bankasfnda, Almanya’daki adamın buraya döviz 
gönderebilmesi için. Fakat, orada bir Türk bankasına gidip yatırıp, buradan 
çektirmesi mümkün değil, Alman bunu kabul etmiyor. "Benim bankama ya tır” 
diyor.

Merkez Bankası bir Ali-Cengiz oyunu icad etmiş, hâlâ bilançosunda vardır: 
Her adamın yatırdığı her para, bir mektup; âdeta her para, bir mevduat cüzdanı 
gibi. Bir mevduat hesabı yok. Nasıl oluyor? Bir Alman bankası ile Merkez 
Bankası anlaşma yapıyor; Almanya ancak böyle kabul ediyor. Vc Alman Bankası 
yatırılan her paradan iyi para alıyor. Orada çalıştığını tevsik eden bir işçi, her 
seferinde âdeta her yatırdığı para için, bir mevduat hesabına sahip oluyor. Ancak, 
ona bankacılık kuralları gereği mevduat hesabı denmemesi gerektiği için, buna 
“kredi mektubu” deniyor. Hangi bankaya? Alman Dresdner Bank’a. Fakat, 
Drcsdner Bank, Merkez Bankası ile anlaşmış olduğu için, orada yatırılan Alman 
markını, Merkez Bankası’nın “işçi dövizleri hesabı” diye bir hesabına transfer 
ediyor. Fakat transfer ederken, para alıyor. Bu işten Almanlar kârlı çıkıyor ama, 
biz dc dövize sıkıştığımız için, bunu kabul ediyoruz. Her yatırış âdeta bir kredi 
mektubu, bunlar böyle birikiyor, bir tane mevduat cüzdanı olacağına kağıtlar üstü 
üste yığılıyor, tomar haline geliyor.

Ali-Cengiz oyunu, 79’uıı Nisan ayma rastladı. Ondan önce, şu ortaya çıktı. 
Biz planı yapmşız, plan Meclis’ten geçmiş, Kasımın sonunda kesinleşmiş, 
AP'ııin falan büyük itirazıyla, protestolarıyla geçmiş durumda. Fakat dış dünya, 
bu planı görmezlikten gelip Türkiye’ye kendisi yeni bir plan yapma çizgisinde... 
Bu 79’un Ocak ayında falan aşağı yukarı ortaya çıktı.

Bülent Bey, ekonomi gitgide sıkıştığı için, önce uzun süre “Amerika bunu 
bir yerden daha öteye götürmez, bizi daha fazla  sıkıştırmaz” diye düşünüyordu 
sanıyorum. Fakat, Maraş vakasından sonra öyle hissettim ki, farklı düşünmeye 
başladı: "Bu ablukayı biz kendimiz yarmak zorundayız. ” Çünkü, bu bir abluka.

Burada kritik nokta borçların ertelenmesi. Çünkü, borcunu ödeyecek kaynağın
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yok. MC'nin yaptığı dış borçlan ödemen lazım. Borçları ödeyecek kaynağın 
yok. Ancak yeni kredi hattı açılırsa ödeyeceksin. Dolayısıyla o taraf açmıyor, 
IMF "bir daha bize gelm eyin” diyor. Eee, size gelmeyince ne olacak? O zaman 
dış dünyanın siyasi karar sahipleri “şöyle yapalım ” diyorlar, çeşitli öneriler 
çıkarıyorlar ortaya. “Akil adamlar” formülü çıktı ilk önce. Yabancı dünyadan üç 
tane akıllı adam gelecek, -bizde akıl yok ya- onlar Türkiye için doğru olan formül 
neyse, onu yazacaklar, biz de onu uygulayacağız. Bu aynen 1920’Ierde Mekez 
Bankası’nın kuruluşundan önceki, aynı muameledir. Sıkışmışsın, Osmanlı 
borçları var o zaman, 79'da da bizim karşımızda borçlar var. Aynı onun gibidir. 
Âkil adamlar formülü çıktı ve herşeyin ucunda yeni bir plan yazma meselesi var. 
Onların Türkiye için münasip gördükleri şeye, Türkiye’nin “evet, olur"  demesi, 
kabul etmesi meselesi var.

Satranç

OECD Genel sekreteri Van Lennep, bunu daha açık bir şekilde Bülent Bey’e 
bildirdi. Bülent Bey, bu noktada direndi azizim, bunu kabul etmedi. İçeriden de 
birtakım çevreler, iktisat politikasıyla yakından uzaktan ilgili, özel sektörden 
“böyle yapalım, onların dediklerini kabul edelim ” falan demelerine rağmen 
direndi ve bu direnişin ürünü olarak kendi çabamızla işçi dövizi filan getirerek, 
hakikaten bir nefes alındı. Fakat galiba İsmail Hakkı Aydınoğlu, o gelen işçi 
dövizleriyle dış borç ödemiş, gene para kalmadı elimizde. Böyle bir tablo çıktı 
ortaya...

Bu çekişmenin sonunda 79’un Mayıs-Haziran aylarında “gelin OECD’de 
yeniden görüşelim” dendi. Bizim taraf “borçlar meselesini gündeme alalım ” 
diyor, karşı taraf ayak sürüyor. Borçları esas koz olarak elde tuttuğu için, ayak 
sürüyor. Yani, “siz şunu yapın, biz bunu yapalım ” filan diyor. Bizim taraftan âdeta 
bir jest gibi bir şey bekliyor. Ekonominin sıkışıklığı da biraz bunu gerektiriyor.

Bir devalüasyonumsu hamle daha yaptık, 79 yazı, gene fiyatlar biraz gazlandı, 
karşı taraf borçlar meselesinde kımıldamıyor. O zaman bana şöyle geldi, şöyle 
düşündüm: Bu herifler bizi sıkıştırdıkça sıkıştırıyorlar, ama mat edemediler. Yani, 
pat durumu ortaya çıktı. O zaman hamle sırası bizde” diye düşündüm. Ama, 
bunu iktisat politikasını yapan, ondan sorumlu kişilerle konuşmuşluğum filan 
yok. Aramızda bir diyalogsuzluk var. Herkes kendi başına aslında.

“Böyle mi acaba ” filan diye düşünürken, zaman ilerliyor. Eylül ayında bir gün 
Ziya Bcy’le Memduh Bey -O zaman Paris’te OECD’de Türkiye büyükelçisi- pat 
diye bana geldiler. Dediler ki, OECD Çalışma Grubu-2 diye bir şey var. OECD’de 
meşeleri halletmek için böyle gruplar kurma adedi var. Bütün uluslararası 
tiyatrolarda, böyle gruplar kurulur, “gruplar bir şekilde işi halletsin, biz de nihai 
kararı ona göre verelim” diye devletler böyle tiyatroları kurarlar.
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Dediler ki; “Çalışına Gnıbıı-2 diye bir şey var”, bu zaten ta yıllar önce 
60Marda Türkiye için kurulmuş, o zaman Türkiye’nin kredi ihtiyacı için kurulmuş: 
“Burada Türkiye’nin durumu görüşülecek” dediler. “Bu önemli bir toplantı 
olacak gelecek için ve burada sen temsil edeceksin Türkiye yi, sen konuşacaksın, 
şimdiye kadar hep Maliye gidiyordu oraya, şimdi sen gideceksin. ”

“Yahu, yapmayı etmeyin ben orayı bilmiyorum'' filan. Alavare dalavare ben 
nöbete şeklinde...

Oraya gitmeden önce bir toplantı yaptık, Başbakanlık’ta küçük bakanlar 
kurulu odasında. Hikmet var, Ziya Bey var, Necat (Erder) var. Başbakan 
danışmanı olmuştu o arada Necat, OECD’yi iyi bilen bir insandı. Çok yetenekli 
ve donanımlı bir insandı Necat. Yabancılarla kompleksiz bir şekilde konuşabilen 
bir insan. Aysel (Öymen) var. Bizden de birkaç kişi vardı.

“Bizden kim gider ’’diye düşündüm, tabi i Oktar olacak, Algan olacak “iki kişi 
daha olsun ” diye düşündüm.

Oral Akman

Oral Akman vardı Planlama’da. Çok yetenekli, çok iyi yetişmiş bir insandı, 
kendini çok iyi yetiştirmiş. Dünya hakkında bilgisi hakkıyla derin, kapsamlı ve 
çok kaliteli bir adamdı. Fakat, yapı itibariyle asabi ve mükemmelliyetçi yapıda 
bir insandı. Asabi, beraber çalıştığı birisi, onun istediği şekilde iş yapamıyorsa, 
kaytarıyorsa, çok kızan, öfkelenen ve döven. Planlama koridorlarında adam 
dövmüş kaç kere. Bu nedenle, “çalışılması zor bir insan ” demişlerdi bana 
göreve başladığım zaman: “Çok vasıflıdır ama, çalışılmaz. ” Bazıları hatta 
“delidir, yanına yaklaşılm az” dediler. Ben bunıı bir davet ettim tanışalım diye. 
Konuşunca sıkı bir adam olduğu anlaşılıyor ama, oturduğun zaman seni tartıyor, 
pasifbir biçimde durmuyor, hüküm veriyor yani... (Gülüşmeler) Sonra ben bunu 
yavaş yavaş dahil etmeye başladım işe: "Bana bir rapor hazırlayın, şu mesele 
hakkında” diye. Hepsi kaliteli ve çok farklı şeyler... Oral biz ayrıldıktan sonra, 
yani 1980’den sonra bir süre müsteşar vekilliği yaptı ve sonra öldü zavallı, 
kalpten öldü zannediyorum. Çok değerli bir insandı.

Düşündüm, “Oral gelmeli mutlaka”', çünkü vaktiyle OECD toplantılarında 
bulunmuş. Fakat rızasını almak lazım. “Tülay da gelsin” dedim, yabancı 
sermayeye bakıyor çünkü. Onlara tebliğ ediliyor, fakat Oral’a tebliğ etmek 
yakışık almaz (gülüşmeler), dedim ki “Oral B ey’i bir dakika çağırın”, geldi. 
Dedim ki, böyle böyle “O ECD’de bir toplantı var Çalışına Gnıbıı-2, OECD ye  
gidiyoruz, sizin de bulunmanızı istiyorum” dedim. “Yok” dedi, “ben gelem em” 
dedi. (Gülerek) “N iye?” “Yok, gelem em” dedi. “Ama niye?” (Gülüşmeler) 
“Ben ” dedi “vaktiyle orada bulundum ” dedi. “Eeee, gayet güzel işte daha iyi... ” 
“Efendim ” dedi, “orada bir ön masa vardır ” dedi.
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Önde, esas toplantı masası dikdörtgen, büyük. Başta OECD genel sekreteri 
oturuyor burada (iki yanda) karşılıklı temsilciler oturuyor, tam karşımda 
Amerikan temsilcisi, orada İngiliz, burada Norveçli, burada Alman filan. Bir da 
arka sıra var, delegelerin oturduğu sıra var. “Benim” dedi “ön masada oturmam 
miimkiin değil, onun için oraya gelem em ” dedi. “Tamam” dedim “ben size 
söz veriyorum, ön masada oturacaksınız, ön masada oturacaksınız, onun için 
geliyorsunuz” dedim (Gülüşmeler). “Nasılolacak, oturtmazlar ” dedi. “Efendim, 
ben oturtacağım dedim ” ve listeye koyduk, gittik. Hepimiz aynı uçakla.

Uçakta Tunç Bilget var Maliye’dcn... O da vasıflı ve çalışkan bir çocuktu, 
niye kayboldu, yanlış parti seçti.

ERTUĞRUL - DYP’ye girdi, Çiller’in güvenoyu alamayan azınlık 
hükümetinde bakan oldu.

KURUÇ - Yanlış parti seçti ve kayboldu. Ama vasıflı, çıkışları falan vardı. 
Ona biraz delibozuk gözüyle bakarlardı. Halbuki, okuyan, zeki ve kaliteli bir 
çocuktu.

Tunç Bilget var, ötekiler var. Ben toplantının niteliğini tam bilmiyorum. Nasıl 
bir oyun oynayacağız ve sonu nasıl gelecek? Onun için giderken uçakta teker 
teker hepsiyle konuştum: “Ne söyleyelim, ne düşünüyorsun?''’ Elimize OECD’nin 
hazırladığı bir not geldi. O not şunu gösteriyor: "Türkiye, 1978 sonlarından beri 
üzerinde çalıştığımız gibi böyle yeni bir şey hazırlayacak ” demek istiyor not. 
“Biz, plan milan takmayız” diyor...

Orada ne söyleyelim? Herhangi bir talimat da almamışız, çünkü başbakan 
da bilmiyor zaten. İş, bizim yürüttüğümüz şekilde cereyan edecek, adamlarla 
kurduğumuz ilişkiye göre cereyan edecek.

Oraya gittik, uçaktan indik, bir gün öğleden sonra, önce temsilciliğe gittik. 
Orada Memduh Bey dedi ki; “Van Lennep'le bir görüşmemiz gerekiyor” dedi. 
Memduh Bey, Necat, ben, Oktar, Aysel, Memduh Bey’le gittik. Onun da tayfası var.

Hoşgeldiniz, hoşbulduk. Ne olacak, nasıl olacak? Van Lennep, “bir kere 
basına haber vermeyelim” dedi. “Gönderdiğimiz not var sizde, değil m i” dedi. 
Tamam. “Görüşlerinizi bekliyoruz” dedi. Sır vermiyor, yani. Öyle ayrıldık. 
Adam sır vermediğine göre, o metnin ötesinde bir şey yok herhalde. Yani, 
oraya varılmak isteniyor. Birisi hazırlamış onu. Sonradan anladığıma göre bunu 
Amerika, Almanya birlikte hazırlayıp Van Lennep’e “bunu orada kabul e ttir” 
demiş.

O zaman otel motel rezalet. Aldığımız harcırah çok düşük. O harcırahla 50 
mi, 100 frank mı bir otele girmek zorunda kaldık. Memduh Bey otel bulamamış; 
dağıldık, zaten çeşitli otellere. Ben bir tavan arasında kalıyorum ve alttan metro 
geçiyor azizim. Her iki dakikada bir gürültü, uyuyabilirsen uyu, kenar oteli, 
Türkiye delegesi (Gülüşmeler)... Sonra bu Turgut zamanında değişti, mükellefe 
döndüler...
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Akşam toplantı yaptık, dedim ki; "benim odada toplanalım ”, neler konuşacağız 
hazırlığını yaptık. Necat’a dedim ki, "sabah seninle Van Lennep’e gidiyoruz, 
ikimiz. ” Adam beklemiyor tabii. Gittik, dedim ki; "ben bir şey söyleyeceğim , 
toplantıda bana söz vereceksiniz başta, ben konuşacağım, anlatacaklarım var, 
ondan sonra başka kimin nesi varsa konuşuruz. ”

Anlatacağım şu: "Bizim için plan esastır. Planın özellikleri budur. Dışa kapalı 
falan değiliz. ” Birkaç tane de sürpriz el bombası hazırlamak lazım. Amerikan 
Büyükelçiliği "Türkiye 'de Yabancı Sermaye” diye bir belge hazırlamış, tesadüfen 
gitmeden gördüm: "İkliın müsaittir, Türkler de yabancı sermayeye karşı değildir, 
DPT de uvgun davranmaktadır ” falan diyor. Ondan teksir ettirdim, o zaman 
mumlu kağıda teksir ediliyor ya (Gülüşmeler)...

Konuşuyorum diyorum ki, "biz yabana sermaye karşı da değiliz. Hatta 
Amerikalılar da böyle düşünüyor" diyorum. Karşımda Amerikalı Cooper 
oturuyor. O tarihte ünlü bir iktisatçı. Halbuki adam biraz önce "Türkiye iyi 
davranmalı” falan demiş. Ondan sonra “bakın Amerikan elçiliğinin raporuna” 
diye onları dağıttık.

23 Ocak

Kısacası planı anlattık azizim, heriflerin dinlemek istemedikleri şeyi anlattık. 
Ben lafı biraz uzattım, öğlen oldu. Ondan sonra öğle yemeğine geçilecek, 
adamlarla yemek yiyoruz, özel yemek, tüm delegeler orada olmuyor da 
Memduh Bey, Necat, Aysel ve ben varım. Orada gene Van Lennep konuştu, 
belli ki adamı Amerikalılar görevlendirmişler. Şöyle olsa da, böyle olsa falan... 
Yemeğe teşekkür konuşmasında; "Bizden ne istiyorsunuz" dedim. “Planı size 
anlattım'’' dedim. “Bu planda beğenmediğiniz ne var? “Bakın” dedim “birkaç 
y ıl sonra şıum göreceksiniz. Türkiye kapalı ekonomi filan diyorsunuz. Birkaç yıl 
sonra şunu göreceksiniz. Tiirk firmaları Avrupa piyasasına çıkacak birkaç sene 
sonra" dedim. O günlerde hiç böyle bir şey yok. Biraz da çıkarlar filan diye 
düşünüyorum. Biraz da biz teşvik edersek, giderler diye düşünüyorum: “Birkaç 
sene sonra Tiirk firmalarım Avrupa ’da göreceksiniz, bizim bunu teşvik ettiğimizi 
göreceksiniz. Niçin üzerimize geliyorsunuz? Niçin borçlar meselesini halletmek 
istemiyorsunuz? Borçler meselesini halledin, bakın o zaman nasıl teşvikler 
vereceğimizi göreceeksiniz ”

Onun üzerine değişik bir hava oldu. İngilizle birlikte el yıkamaya gidiyorduk, 
İngilizdedi ki; “yahu bugüne kadar böyle konuşma duymadım burada Türk/erden ” 
dedi. “Ne kadar değişik şeylerle uğraşmışız biz, yanlış şeylerle uğraşmışız ” dedi, 
İngiliz delegesi..

Kısacası, ondan sonra toplantıda şöyle bir şeye varıldı: “Pekala biz size 
istediğimiz şeyi hazırlayın demiyoruz. Siz bir şey hazırlayın ve kısa sürede 
hazırlayın, bir toplantı daha yapalım ” dediler.
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Bu neydi biliyor musun? Başka bir 24 Ocak şansıydı Türkiye’nin, çok farklı 
bir 24 Ocak şansıydı.

Ben de "peki" dedim; "biz hazırlayabiliriz. Planlama bunu hazırlar ya  da 
Türk delegesi olarak bunu hazırlarız” ve toplantı bizim bir plan hazırlamamız 
fikriyle bitti. Âkil adamlar falan hepsi devre dışı kaldı, bizim hazırlamamızda 
anlaşıldı. Ama, o ayın sonundaki seçimlerde CHP gitti. O şans gitti azizim, o şans 
gitti.

Orada, bir ince yolun açılma ihtimalinin olduğunu, eğer Türkiye’de siyasi 
iktidar sağlam basarsa, adamlarla ekonomik olarak bir 23 Ocak, bir 23 Ocak 
kararlarının yapılmasının mükün olduğunu hissetim. Öteki çocuklara da böyle 
geldi. Memduh Bey’e de böyle geldi. Ondan sonra Memduh Bey bir rapor 
göndermiş, sonra raporu bana Dışişleri’nden getirdiler. Özdem Sanberk getirmişti, 
o da o toplantıda vardı. Baktım benim düşündüğüm Memduh Bey’in gözlemiyle 
tuyor. Çünkü, Memduh Bey çok tecrübeli bir adamdı.

M emduh Bey

Kıta sahanlığı içn Paris’e gittiğimde Memduh (Aytür) Bey’i ziyaret etmiştim, 
74’ün ilkbaharı filan oluyor. Onu parantez içinde anlatayım. Memduh Bey 
büyükelçi orada. Ben telefon ettim, "size bir kahve içmeye geleyim" diye. 
“Gelin, Şanzelize ’de beraber bir kahve içelim " dedi. Kahveye oturduk, ne oluyor 
dünyada falan. O sırada o petrol fiyatlarıyla meşgul. 20 doların üzerine çıkmış 
vaziyette. “Ben bunu epey düşündüm ” dedi. Sonra dedi ki; “buradaki Amerikan 
büyükelçisiyle ahbap o/muştıık. ” Ona bir çay içmeye gitmiş, demiş ki; “yahu, bu
20 dolar çok yüksek bir fiyat, benim hesabıma göre” demiş Memduh Bey, “7-8 
dolar olması gerekir. Sizin bütün ekonomik hesaplarınıza yapmak istediğiniz 
şeylere göre 7-8 dolar idare derdi ” demiş, "öyle gibi geliyor bana ” demiş.

Amerikalı demiş ki, "yok ” demiş, “Ortadoğu meseleleri için, bizim Ortadoğu 
politikamız için o fiyat idare etmez" demiş.

Böyle biradamdı Memduh Bey, dolayısıyla fiyat denen şeyin piyasa palavrasıyla 
oluşmadığını, tamamen politikalara tâbi olarak oluştuğunu, politikaların da nasıl 
tasarlanması gerektiğini, hangi noktalarda ısrar edeceksin filan, bunları bilen bir 
adam.

Memduh Bey Türkiye’ye geldiği zaman da görüşürdük, tecrübesi kafasının 
işlemesinden ve devamlı meşgul olmasından doğan bir adamdı. O da erken öldü. 
Değerli bir adamdı.

Bu 79, 27 Eylül toplantısı değerlendiren bir raporu var, benim yazının 
ekinde var. İnce bir yol var çıkabilmek için, ince bir yol mümkün. Çünkü pat 
durumundan öteye gidemediler. Borçlar sorununu ellerinde tuttular. Türkiye’ye 
teslim bayrağını çektiremediler, bütün ablukaya rağmen.
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Sermayenin hücum borusu

Tabii, Türkiye ondan sonra Turgut Özal’la teslim bayrağım çektikten sonra, o 
zaman bir dikenli tel daha çevirdiler. Sanki Türkiye’ye iki kat kredi açıyorlarmış 
gibi... Üç yıllık anlaşma yaptılar. Üç yıllık anlaşma IMF’ye kayıtsız şartsız 
bağlılık anlaşması demektir. Bir yıl olursa verdiği miktar azdır, âdeta ihtiyari 
gibidir, senin söz hakkın daha fazladır. Üç yıllık tam teslim. Üç yılla bağladıktan 
sonra yeni borç musluğunu açtılar ve şöyle takdim edilmiş oldu: "Turgut Özal 
borçlar sorununu çözdü. Türkiye ’y i serbest ekonomiye kavuşturdu. ” 

ERTUGRUL - Yiyen yesin, ben yemem!’
K.URUÇ - 24 Ocak’a gelmeden aslında dönüm noktası TÜSİAD'dır, 

TÜSİAD’ın bildirisidir: 15 Mayıs 1979. En sıkışık günler. Ennnn" sıkışık günler. 
Sermaye sınıfının hücum borusu idi. Bu sınıfsal bir şeydi ve bu sermaye sınıfının 
iktadar talebiydi, şikayet eder gibi yapıyordu (benim yazıda var) metni okuduğun 
zaman bunu görürsün şikayet eder gibi yapıyor; ama, ısırıyor. "Esas değer 
yaratanlar sermayedir. ” Başka hiçbirşey değildir ve iktidarın öyle olması lazım, 
onların olması lazım. Onların isteklerine göre tanzim edilmesi lazım: Hücum 
borusu.

Eğer 27 Eylül’den sonra, 15 Mayıs’tan sonraki pat durumunu, hücum 
borusundan sonraki pat durumunu, biz kendi adımlarımızla çözebilmiş olsaydık, o 
zaman başka bir noktaya varacaktık ve hücum borusu sonuçsuz kalacaktı. Çünkü 
hücum borusundaki talepler, 24 Ocak’ta yerine geldi ve 24 Ocak’ta Türkiye’ye
* Burada (daha önce hem “Biz Vatan Hainliğine Devam Ediyoruz Hâlâ" da, hem de 

“Cumhuriyet Tarihi El Kitabı "nda yer verdiğimiz) tamamlayıcı bir bilginin aktarılmasında 
yarar var. Türkiye’ye, Bilsay Hoca'nııı ifadesiyle “çift sıra dikenli teP’den, yani 24 Ocak 
kararlarından sonra da, yeşil ışık yanmadı. Sanıldığının ya da aktarıldığının tersine 
Turgut Özal, 24 Ocak kararlarıyla Türkiye’nin borç sorununu çözmedi. 24 Ocak’ta IMK 
(=ABD)’ye, adeti olduğu üzere “yabancılara istediklerinden daha fazlasını veren” Turgut 
Özal, 26 Mart’taki toplantıdan eli boş döndü. Bu toplantıda kredi ertelendi ve Türkiye’ye üç 
yeni koşul dayatıldı: (1) ABD ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Andlaşması (SEİA)’nın 
uzatılması, (2) Nükleer Silahsızlanma Aııtlaşması’nm onaylanması ve (3) Trans Avrupa 
Otoyolunun (yani TEM ’in) kabulü. Dönemi yaşayanlar bunların nasıl olduğunu biliyorlar. 
Türkiye’nin “Ö zalyaptı" sandığı otoyol da, 24 Ocak’ta Türkiye’ye kredi açma koşullarından 
biriydi. Ama, kamuoyu bunu bilmediği için, Turgut Özal, “İstanbul-Ankara otoyolunu 
tamamlayan ve açan adam ” olarak pazarlandı. Meraklısı, bu birbiriyle ilgisiz gibi görünen üç 
alanın 24 Ocak kararlarıyla ne bağlantısı olduğunu kendisi bulmalıdır.
Ayrıca şu da özellikle vurgulanmalıdır ki, "Özal 'm Türkiye ’y i dünyaya açtığı" yolundaki şehir 
efsanesi, sadece bir “masal"dır. 1980'deıı öııcc bütün dünyada sermaye hareketleri sınırlıydı. 
Dünya kapitalizmi “aç" yani, "küreselleş” demeden, tâbi kapitalizmin memurlarının böyle bir 
şeyi kendi başlarına yapmaları mümkün değildir; memur, amirin “yap " dediğini yapmıştır. 
Özai'nııı dünya kapitalizminin nasıl sıradan bir memuru olduğunu Bilsay Hoca söyleşi 
boyunca yeterince anlattı.

** Dil kurallarına uygun olmayan bir yazılışı, Bilsay Kuruç’un vurgusunu anlatmak için kullanmak 
zorunda kaldım.. Başka yolu yoktu, özür dilerim.
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tebliğ edildi. Kendisi yazmadı Turgut, Türkiye’ye tebliğ edildi.
Sermaye sınıfı rejimi 24 Ocak, fakat rejimin ikinci adımı 24 Ocak, birinci 

adımı 15 Mayıs. Sınıf olarak geldiler. Daha önce sınıf olarak gelmemişlerdi. 
Sınıf olarak ortaya çıkmamıştı. Sınıf olarak ortaya çıkışı, Maraş’tan sonra, Abdi 
İpekçi’niıı katlinden sonra ve dövizin en çok sıkıştığı anda,. Türkiye’nin "yandım 
Allah” deyip teslim olması beklenen noktada, TÜSİAD bunu çıkardı. Hatta o 
zaman Bülent Bey’in; “böyle bir şey hiçbir ülkede ohııadı, olmaz'' diye demeci 
var.

Demirel’in de “evet, münasip yapm ışlar” sözü var. O günlerin gazetelerine 
bakarsan bunu görünsün, Yani, “sermayenin hücumunu destekliyorum” diyor. 
Fakat, sermaye onu iktidara getirdi ve sonra da silkeledi, götürdü.

Sınıf politikasını anlamadan, “şu tarihte bu tedbir atındı, bu tarihte şu yapıldı ” 
bunları birbirine bağlamadan anlamak mümkün değil.

ERTUĞRUL - Derviş bu arada nerelerde ne yapıyor. Plan hedeflerine karşı 
çıkmış?

KURUÇ - Dcrviş’le Robinson diye bir iktisatçının yazdığı bir makale var. 
77’niıı yaz veya sonbahar aylarında, Dünya Bankası’nda Türkiye ekonomisi ile 
ilgili yazdıkları bir makale var. Bu bir iktisat egzersizi gibi.

ERTUĞRUL - 24 Ocak’ın büyük bölümü var orada.
KURUÇ - Derviş’in bu bir “iş talebi" olabilir ama, ondan önce Türkiye 

uzmanı Hintliler var. Birçok Hintli geldi. Dünya Bankasfnın, “Türkiye için 
biz plan hazırlayalım" politikasının gereği olarak geldi. Dubey diye bir Hintli. 
Geldi raporu hazırlayacak, sonra da çıkardılar yayınladılar... Geldi, yazının 
taslağını bize verdi, biz ne yapalım, “hadi oradan git ” mi diyelim, yoksa ciddiye 
mi alalım veya ciddiye alır gibi mi yapalım. Kendi aramızda toplantı yaptık, 
onun notları da var benim yazıda. Dedik ki; “biz size normal efendi muamelesi 
yapacağız ve görüşlerimizi bildireceğiz. ” Bu görüşmeler içinde onlar böyle bir 
hazırlık yaptılar. Biri sektörlere ait bir cilt, bir de genel politikalar diye bir şey 
çıkardılar Ama bizim ayrılmamızdan sonra çıktı. Dolayısıyla, Planlama’nın "biz 
ne yapalım mütalaası" tarafımızdan oluşturulmadı. Biz görevden ayrılmıştık. 
Bizden sora mütalaa veren olduysa bilmiyorum, ama biz görevden ayrılmıştık.

Yani, zamanlama bakımından bir eşleşme vardı. İçerideki TÜSİAD'la, 
dış dünyanın Türkiye için “biz bir sermaye rejimi politakaları hazırlıyoruz, 
hazırladık” şeyi var.

ERTUĞRUL - Derviş’le Robinson’un makalesi, sizin Dünya Bankası’ndaıı 
gelen iki Hintli’yi “bilgileri vermiyoruz" diye salladıktan sonra mı, öyle bir 
bağlantı var mı?

KURUÇ - O 78’in yazında...
ERTUĞRUL - Ondan sonra mı Derviş’in makalesi?
KURUÇ -1 layır bir yıl önce.
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ERTUĞRUL - Ben 78- 79 gibi hatırlıyorum sanki...*
KURUÇ - Hayır. Biz Göreme Sokak’tayken daha. Hatta bir gün Sevil geldi: 

“Yahıı Kemal Derviş ’in böyle bir yazısı var, bu ne rezalet” dedi. Böyle bir yazısı 
çıkmış yani. CHP daha muhalefette iken, böyle bir şey yayınlanmış. DB’nin 
çıkardığı deneme yazıları, “paper” dedikleri, “paper”lardan biri. Sonra bir iktisat 
dergisinde basıldı zannediyorum. Derviş'iıı iş talebi olabilir bu. Ayrıca, inandığı 
çerçeve de bu olabilir. Böyle bir şeye de inanıyor olabilir.

ERTUĞRUL - Öyle bir şeye inandığı anlaşılıyor zaten.
KURUÇ - Ona inanıyor olabilir. Şöyle bir şey öneriyordu orada hatırladığım 

kadarıyla; “Türkiye devalüasyon yapsın üst iiste, Türkiye’nin kullandığı fiyatlar 
yanlıştır, kaynakları yanlış dağıtmaktadır. Yanlış dediğimiz de şudur; kamu kesimi 
lehine dağıtmaktadır. Fiyat sistemi kamu kesimi lehine işlemektedir, halbuki kamu 
kesimi verimsizdir, fiyatları özel sektör lehine dağıtacak bir ayarlama yapmak 
lazım. Bu ayarlama da döviz kurundan başlar. Devalüasyonu bastırdığın zaman 

fiyatlar, kamıı-özel hangisi lehine olsun? Bu özel lehine değişsin, özel sektör
* Ben, hem "Biz Vatan Hainliğine Davam Ediyoruz Hâlâ"da, hem de "Cumhuriyet Tarihi El 

Kitabı "nda "24 Ocak kararlarının gerçek mimarı Derviş ” diye yazdım. Hatla -benim bildiğim 
müellifi Yalçın Küçük’tür, onun kullandığı ve benim çok beğendiğim o espriyle- ismini 
"Denvislı ” diye de yazdım. Erguıı Türkcan’ın da, "Atilla Sönmez 'e Armağan "da tercih ettiği 
yazılış "Denvish "tir.
Derviş-24 Ocak bağlantısını Türkiye gündemine getiren N azif Ekzen’dir. Hatta, Cumhuriyet 
gazetesi, Ekzen’in bu görüşlerini kayda geçirdiği o söyleşiyi Türkiye baskısında yayınlamaya 
cesaret edemediği için, Almanya baskısında yayınlamıştır (1 Haziran 2001). Daha sonra o 
söyleşinin tam metni mülkiye dergisinde yayınlandı.
Bilsay Hoca ile aramızda makalenin yayım tarihinde fark olunca, ben konuyu N azif Ekzen’den 
bir kez daha teyit ettim. (Bu satırların yazarının mesai saati anlayışı yoktur. Kendisi çalıştığı 
için herkes çalışıyor sanır, o yüzden N azif Abi’yi gecenin geç bir vakti arayarak korkuttum. 
Özürlerimin kabulünü dilerim. Ayrıca bu dipnottaki yardımı için şükranlarımı sunarım.) 
Bilsay Hoca’nın söylediği gibi Derviş’in (Robinson’la birlikte) makaleyi ilk yayın tarihi 
1977. 1978’de, makale bir kez daha Türkiye’nin gündemine getirilerek “pazarlama” devam 
ediyor. Üstelik, dolar-altın staııdartı bağlantısının koparılmasından sonra Türkiye, 24 Ocak 
kararlarıyla, bu alanda dünyadaki ilk uygulama. Yani, bir “deneme tahtası” . O dönemi 
yaşayanlar, (devletlerarası ilişkiler içinde hiçbir devlete “deney faresi” denemeyeceği için) 
Türkiye’nin sürekli “laboratııvar” olarak övüldüğünü biliyorlar. Bilsay Hoca’ııın dediği gibi 
"bu makaleyi biitiin dış Tiirkleryazabilir". Bu dip notun yazılma nedeni, Derviş’in bir "dış 
Tiirk" olduğunun kayda geçirilmesi. 2001 krizinden sonra geldiği görev ve yaptıkları da bunu 
doğruluyor. Zaten, Derviş’in 2001de izlediği politikaların, Türkiye’ye hangi dönemde kimler 
tarafından önerilmiş politikaların harfi harfine aynısı olduğunu da yukarıda adı geçen iki kitapta 
ayrıntısıyla yazmıştım. Yiııe Bilsay Iloca’nın söylediği gibi burada isimlerin Derviş. Özal, Ali, 
Veli olması önemsiz, önemli olan büyük devletlerin kararları.
Büyük devetler aldıkları her kararı uygulayabilirler mi, lıayır! Cumhuriyet, bunun en büyük 
örneğidir. Büyük devletler aldıkları kararları çoğunlukla uygulatırlar mı, evet! Çünkü, onların
kararlarını uygulamaya amade, Bilsay Hoca’nın söyleyişiyle “iş talebi” olan bir “d ış .....”
daima vardır. Türkiye’nin 2000’lerde yaşadığı “dış Tiirkler”i, 2011 Kasımında "Dış Rıımlar" 
ve “Dış İtalyanlar" la Yunanistan ve İtalya yaşadı.
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kaynaklan daha iyi kullanır. Böyle bir model lazım Tiirkiye ye  ” diyor. Zaten, 24 
Ocak’ın temel felsefesi bu.

Ama, bunu herhangi biri yazabilirdi. Böyle şeyler az değildi. Derviş’in Türkiye 
sahnesine 1990’larm sonunda çıkmış olması yazıyı önemli kılıyor, yoksa yazının 
daha fazla bir önemi yok. Derviş hiç Türkiye sahnesine çıkmamış olsaydı, belki 
de yazıdan kimse bahsetmezdi. Onun gibi, öyle yazılar yazan "dış Türkler "den 
çok var.

Burada asıl önemli olan ve gözden kaçırmamız gereken büyük devletlerin 
kararlan. Karar önceden veriliyor, "buna göre ekonomik olarak form üle ed in” 
deniyor. Derviş de onu formüle edenlerden biri. Karar önce veriliyor. Esas olan 
bu.

Ben de adamlara 27 EylüPde diyorum ki; "karar bize ait. Fakat, sizinle 
anlaşmak gibi bir meselemiz varsa, gelin bunu çözelim. Ama biz, bize ait olan 
kararı almışız, siz buna saygı duyarak şimdi anlaşmayı uygun görüyorsanız gelin 
anlaşalım” diyorum. Adamlar da "peki” diyorlar. 27 EylüFün önemi onda. 27 
Eylül, 24 Ocak’a karşı olan bir toplantt yani.

Tabii, şu var ama; başka bir şey... Amerika, Türkiye’de darbe yaptınnak, yani 
sermaye rejimini darbeyle kurmaktan başka yol kalmadığını düşünüyorsa, o zaman 
Bülent Ecevit 1979 sonbahar seçimini kazansa dahi, cinayetlere muhtemelen 
devam edecekti, tırmandıracaktı. Bu ihtimal vardı. O zaman darbeyi Ecevit’e 
karşı yapacaklardı belki. Neden bunu söylüyorum? Çünkü, 1979’un bu TÜSİAD 
bildirisinin tamtamları çalındığı zaman benim kulağıma gelmişti: "Askerler ve 
bazı siviller bir şey hazırlıyorlar. ” Bir anayasa taslağı bile hazırlamışlar. Haydar 
Saltık’ın adı o zaman terennüm edilmişti bana. Dolayısıyla bu zaten yürüyen 
bir plansa, bellki adamlar cinayetler yoluyla gene bir darbeye, Bülent Ecevit’i 
düşüren bir darbeye gideceklerdi belki. Bülent Bey de belki bunu düşündü “istifa 
ediyorum” dediği zaman, belki bunu düşündü. Benim aldığım istihbaratı onun 
fazlasıyla alınış olması gerekir. Normaldir. Bir hazırlık varsa -ki, vardı- hatta o 
zaman dediler ki; “Coşkun Kırca ile Adnan Başer’e (Kafaoğlu) hazırlatıyorlar” 
diye geldi bana bilgi. Ne zaman? Tam bu ekonomik sıkıntının kabusa doğru 
gittiği, ama TÜSİAD’ın başladığı tarih yani 79 Mayıs-Haziranı...

ERTUĞRUL - Zaten Kırca, önce 12 EylüFün Dışişleri bakanı olacak. Sonra 
Roma’dan geri dönecek. Feyzioğlu, onu Dışişleri bakanı yapıyordu. Ama, 
Fcyzioğlu başbakan olamadı, Ulusu oldu. Adnan Başer de, Özal’dan sonra 12 
EylüFün ekonomiden sorumlu bakanı oldu.

KURUÇ - Demek ki, böyle bir hazırlık zaten vardı. 27 Eylül diyorum ben 
ama, Türkiye’nin bir çıkış yolu bulmasına büyük devletler evet der miydi, demez 
miydi bilmiyorum. Ancak şöyle bir şey var. 27 Eylül toplantısında ben biri iki 
destek gördüm. Başta Norveç olmak üzere. Norveç Maliye Bakanı Türkiye 
gelmişti. Per Kleppe ile ahbabız. Bugün hayatta, hâlâ iyidir, 90 yaşına yaklaştı.
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I Icryıl konuşuruz telefonla. EFTA’ya da başkan oldu sonraki yıllarda. Önemli bir 
adamdır uluslararası çapta. O 79’uıı Eylül başında Türkiye’ye gelmişti; ben Paris 
toplantısına gitmeden.

Norveç Büyükelçiliğinde, o zaman Kavaklıdere’de onların küçük bir şeyi 
vardı, Bülent Bey de vardı, usulen ben onlara öğlen yemeği veririm, akşama onlar 
bir şey verir. Başbakanı ziyaret ediyor, o da bir şey verir.

Orada ben dedim ki; "ben haftaya Paris’e gidiyorum, böyle bir toplantı var. 
Böyle bir mesele karış ısındayız. ”

“O zaman ben bizim delegeye haber vereyim, bir bakalım ” filan dedi.
Orada bize karşı konuşan Amerikan-Almen metnini kayıtsız şartsız savunan 

birkaç devlet temsilcisi vardı. Onlara Norveç müdahale etti. Birkaç kere etti. 
Demek ki, iyi bir diplomasi ile bıı kararlar üzerinde etki yapmak mümkün 
olabilecekti. Mesela İsveçli iyi durdu. İngiliz dediğim gibi; “enterasan bir durum 
karşısındayız bu konuşmadan sonra’’ dedi. Diplomasiye müsait bir yol açılmıştı.

Bu şunun için önemli. Bu toplantı, 15 Mayıs hücum borusu ile 24 Ocak 
arasında çizgi olduğunu; fakat 24 Ocak’ın kader olmadığını o zaman işaret 
ettiği için önemli. Ama, dediğim gibi iktidar dCışmeseydi, darbe yolu kapanır, 
kapanmaz; ayrı bir mesele olarak çıkıyor ortaya. O, siyasetin işi tabii.

ERTUĞRUL - Oral Akman oturdu mu masaya peki?
KURUÇ - Tabii tabii oturttum. Sağımda Oktar, onun sağında Oral oturuyordu. 

Solumda Necat, onun solunda Aysel oturuyordu. Arkamızda da öbürleri 
oturuyordu.. Memdulı Bey arkada oturuyordu mesela. Oral önde, Memduh Bey 
arkada oturuyor (Kahkahalar)...

12 Eylül

12 Eylül tasfiye harekatı sermayeye güvence verdi: “Merak etme sen tam 
güvencedesin. Karşında kötü fikirlerin sahibi otan orta s ın ıf mensuplarını 
tasfiye ediyorum. İşçi sınıfını hemen 12 Eylül bildirisiyle tasfiye ediyorum; 
DİSK'İ kapatıyorum” filan diye tam güvenceye aldı. Arkadan siyasi partilerin 
kapatılması geldi. Bu Türkiye’nin siyasi yapısının yok edilmesi demekti. Yerine 
ne kurulacağı belli olmaksızın yok edilmesdi. Bu da sermaye bir ek güvenceydi. 
Sermaye buna karşı hiç sesini çıkarmadı ve âdeta memnun oldu. O günün gazete 
haberlerine bakarsak. Kendine bağlı bir yan güç olarak mütalaa ettiği askerlerin 
yaptığı bütün bu tasfiyelerden memnun olmuştu.

Sonra, yeni Anayasa geldi. Yeni anayasanın iki önemli yönü bir kamunun 
elini kolunu bağlayıcı bir anayasa olması, kamunun ekonomi alanından 
uzaklaştırabilmesi için bir ilk adım olması, mevzuat bakımından, kurumsallaşma 
bakımından o anayasadan önce yapılmış bir şey yok. İkincisi de üniversite 
tasfiyesini sağlamak YÖK’iin kuruluşuyla üniversite tasfiyesinin yapılması.
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O karanlıkta SBF

82 Anayasası için hazırlıklar vardı, bizim fakültede de yapıldı, başka 
üniversiteler de, seminerler falan yaptılar. Onlardan birinde Eskişehir’in 
organize ettiği bir toplantıda, İstanbul’da, şimdi kapatılmış olan Atatürk Kültür 
Merkezi’nde konuşma yaptım. Bildirinin sahibi galiba Vural Savaş’tı -sonradan 
Anayasa Mahkemesi üyesi oldu-. Bildirinin iki yorumcusu da Aydın Yalçın’la 
bendim. Aydın Yalçın -toprağı bol olsun,- epey hem bana sataştı, hem Vural’a 
sataştı. Ama zayıf bir sataşmaydı, içeriği dolu olmayan bir sataşmaydı. Salon ise 
doluydu. Vural pek konuşmadı, salon benim konuşmamı onayladı, öyle anlaşıldı. 
Orada dinleyenleri de hatırlıyorum Turan Güneş o zaman hayatta, Cahit Talaş 
orada. Böyle bir dinleyici. Ona bcıı Bursa’dan geldim ve Bursa’da kar yağyordu. 
82’nin ilk aylarında yapıldı.

Anayasa için bazı şöyle olsa böyle olsa diye birşeyler söylemiştim. Kitap 
olarak da çıkmış olmalı. Demek ki, Anayasa sonbaharda çıktı ve o sırada ben 
Fransa’daydım. Fransızların daveti üzerine bir-bir buçuk ay Fransa’ya gitmiştim. 
Referandumda da yoktum.

Siyasal’da hazırlıkların üstüne, bir de çıkmış anayasa taslağı üzerine bir 
günlük bir forum yapıldı. Bir Pazar günü. Ben Fransa’ya gitmeden demek ki. 
Onun yazılı metni var. Orada, hazırlanan taslak üzerine benim hazırladığım yazılı 
eleştiriler var. SBF dergisinde o yazı basılacaktı. Zamanım olmadığı için bizim 
Murat’a bıraktım, Katoğlu’na. Sonra o ürkmüş, demiş ki, “bu adamın başına bir 
şey ge lir” Yazıyı koydurmamış. Yazı şimdi nerede bilmiyorum.

ERTUĞRUL - Anayasaya hayır propagandası yapmak yasaktı ya, siz onu 
eleştirirken “hayır” demiş oluyorsunuz diye düşünmüş olabilir.

KURUÇ - Ondan çekindi.

Korkut H oca’nın sarı zarfı

Döndükten sonra 1402 tebligatı başladı. Bizim fakültede her gün iki kişiye 
sarı zarf geliyor. Onlardan biri ilginçtir. Bir gün, öğlen yemeğe iniyoruz aşağıya. 
Korkut geldi telaşla, dedi “bana za r f geldi, ama öğleden sonra Planlama dersim 
var” dedi. “Şimdi ben ders de veremem, ders boş geçecek” dedi.

ERTUĞRUL - Düşündüğü şeye bak.
KURUÇ - Adam gidiyor, giderken adamdaki sorumluluğa bak, diyor ki “aman 

ders boş geçmesin" diyor. O dersi ben verdim. Sınıfa girdim çocuklar Korkut’u 
bekliyor, beni gördüler karşılarında...

DolayısıylayeniAnayasavetasfiyelerdevamediyor.Siyasipartilerinkapatılması, 
üniversitenin kapatılma derecesine indirilmesi, sıkıyönetim mahkemeleri, 
ayııı anda cezaevleri. Yani, korkutma, yıldırma operasyonları. Sermayenin yan 
gücünün ifa ettiği korkutma yıldırma operasyonu. Demek ki, sermayenin yan
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güçleri siyasi rolle 
sahneyae çıktıkları 
zaman mutlaka
cezaevleri, uzun züreıı 
korkutma ve yıldırma 
dönemi oluyor. Bunu 
not etmek lazım...

Sendikalara ve 
işçi örgütenmelerine 
getirilen yasaklar, keza 
bunlar da bu dönemin 
ürünleri.

" A l t y a p ı  ” y ı  
tanımaya başlamakla 
iktisadın -ve sosyal 
bilimlerin- kuramsal 
alanını keşfe çıkmak, 
ilk bakışta birbirini 
t a m a m l a y a c a k  
uğraşlar gibi görünür.
Ama, o yılların 
ülke gerçekleri, bu ikisinin farklı boyutlarda ilerlemekle mümkün olacağını 
göstermiştir galiba. Yeni yeni şeyleri birdenbire öğrenmeye başlayan insanlarda, 
dünyayı en son okuduğu kitaba göre yorumlama eğilimleri baskın olmaya başlar. 
Bunlar hızlı öğrenme sürecinin cilveleridir ve bizde de 1960’ların sürprizleridir...

Akademik âlemde bundan sıyrılıp ciddi ve kalıcı eserler verenler çok 
olmamıştır. İstisnalardan biri Korkut’tur. Onun o yıllarda doktora tezi için giriştiği 
gelir dağılımı çalışması daha sonra bir benzeri yapılmayan, kalıcı bir üründür. 
Hem 1960’ların bakışını taşımıştır, hem de akademik çözümleri kusursuzdur. 
Ancak, bizim kuşak, “bir koltukta iki karpuz" denilecek bıı altyapıyı tanıma ve 
kuramsal alanda kendini sağlam olarak inşâ etme çabasının içine gömülen ve 
bu çabalardan ürün çıkarmaya çalışan bir kuşak oldu. Bu çabalar, 1970’Ierde de 
sürdü.

Siyaset dünyası da tazelenme ve yeni çizgiler yaratma ihtiyacı içindeydi. 
Bunun için üniversite dünyasını bir kaynak sayıyordu. İçimizden, SBF'den, o 
dönemde siyasete ilgi duyup yakınlaşan, üniversiteden ayrılanlar az değildir. 
1970’lerin sonuna kadar, altyapıyı siyasetle tanıma diyebileceğim bir süreç 
devam etti. Siyasette, solun büyük ve yükselen dalgası kabardıkça üniversite ile 
siyaset arasındaki mesafe o zamanlar iyice kısaldı.

Akademik düzeyde, iktisatta bizim kuşağın okuma, öğrenme, deneme alanı
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"azgelişmiş ekonomi”lerin arazisindeki sorunlardan, günün ekonomi dergilerinin 
çoğunu dolduran sermaye kuramı, büyüme modelleri gibi iri yarı konulara 
kadar uzanıyordu. Buna, yeni filizlenen kapitalizmlerin kuramsal ve uygulamalı 
sorunlarından, “kâmil” kapitalizm akademisyenlerinin konularına uzanan geniş 
bir alan diyebiliriz. Böyle geniş bir alana girmek genç akademisyenler için tehlike 
taşır. Olgunlaşma şansını yakalayamadan basitleşme ve öyle kalma tehlikesi” ! 
Her kuşak değişik koşullarda bir öğrenme süreci yaşıyor ve ona göre benzer 
tehlikelerle yüzyüze kalıyor elbette...

Korkut, bunları aşanlardan biriydi ve tabii ki, bu nedenle tehlikeliydi (!)

“Size yakıştıram adım ”

O arada benim de bir yargılanmam var. 1983’ün ilkbaharında falan olmalı 
herhalde. Beni de bir davaya bulaştırmışlar; yirmi yıl istiyor savcı, memuriyetten 
men falan istiyor, böyle bir şey...

İstanbul Skıyönetiminde görevli bir sivil savcı. O da bana şu gözlemi yapma 
şansı verdi. Sivil savcılar ve hakimler kraldan çok kralcı oluyor, bu koşullarda. 
Yani, iktidarda kim varsa, ona kraldan çok kralcılar. Çünkü daha sonra Sıkıyönetim 
Makkemesi’nde duruşmaya çıktığım zaman Askeri Yargıçların tutumunu tavrını 
gördüm, son derece edepli ve anlayışlı idiler.

Başka bir askeri yargıç -bu Ankara’da- ifade alınması sırasında ben içeri 
girdiğim zaman ayağa kalktı. Ben adamcağıza; "amanyapmayın, liitfen oturun” 
falan dedim. (Acı gülümsemeler)

Buna karşılık sivil savcı, yani o günün iktidarı hesabına görev yapan sivil 
savcı, agresif ve bana saçma görünen bir tutum içindeydi. Hatta, şöyle bir şey 
söyledi. O zamanar 141-142 vardı ya, galiba bana 141’den mi ne açtı adamcağız; 
“siz, plan yaptınız ” dedi, "kapitalizmde plan yoktur ” dedi.

ERTUĞRUL-Aha...
KURUÇ - “Türkiye kapitalisttir, plan sosyalizmde vardır, siz dedi şeyi 

değiştirmek istiyorsunuz ”
ERTUĞRUL - Anayasal düzeni... 146’ya girebilir (Gülüşmeler) Ucunda 

idam var
KURUÇ - Girebilir... “Anayasal düzeni değiştirmek istiyorsunuz’’ diyecek 

kadar plandan bihaber bir adamdı.
Sonra nedeni anlaşıldı. Bunlar DİSK’i basmışlar evraklara el koymuşlar. 

Benim DİSK Başkanı Abdullah Baştürk’e yazdığım, müsteşar olarak ona 
gönderdiğim yazıyı bulmuşlar.

Yazı da şu: Planlamadaki görevim 79 Aralık ayının 5’inde sona erdi. Turgut 
Özal’la el sıkışarak orayı emanet edip bıraktık. Fakat biz Kasım ayında 1980 
Programını çıkarmıştık. Hükümet, o programın altına imza atmıştı. Çünkü, o 
program olmadan bütçe Meclis’e sevk edilemez. Dolayısıyla programın altına
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Süleyman Demirel ve bakanları imza atmışlardı. Yani, program kararnamesi 
olarak çıkmıştı. Yüksek Planlama Kurulu kararı da hepimizin imzalarıyla, yani 
Başbakan Süleyman Demirel, bakanları ve Planlama'da bizlerin imzasıyla 
çıkmıştı. 1980 Programı’nın buna göre yürütülmesi lazımdı.

Turgut Özal gelmiş, bizden sonra toplantılar yapmaya başlamış. Önüne 1980 
programını almış, orasını burasını çıkarmış, onun yerine başka şeyler yazmış. 
Değiştirdiği yerler KIT’lerle ilgili. Çünkü, 1980 programında KİT’lere önemli 
görevler veriliyordu. Sektör holdingleri kurma tasarımımız vardı bizim Dördüncü 
Plan’da. Yani, yatırımcı firmalar ile onlara destek olacak kamu bankaları bir çatı 
altında toplanacak. Böylece, üretici bir güvence altında olacak. Bunları çıkarmış 
tamamen ve bunları toplantıda yapmış. Bana dediler ki, "bu açkım böyle böyle 
bir şeyler yapıyor. ”

Bunun üzerine ben ne yapayım? Duyduktan sonra, eski müsteşar olarak bunu 
resmiyete dökmek benim görevim. Kime? Bir başbakana, iki Meclis Başkanma... 
Çünkü Meclis’in kabul ettiği plan hukukilik kazanmışken, bu çiğneniyor. Hukuki 
bir ihlal var.

ERTUĞRUL - Doğal Olcay durumu...
KURUÇ - (Gülerek) Doğan Olcay durumu... Burada hukuki bir ihlal var. 

İhsan Sabri Çağlayangil’e, parti başkanlarına, Bülent Ecevit’e, başka kime 
gönderdim bilmiyorum. Benim gönderdiklerimden bir tek Çağlayangil cevap 
verdi o zaman, diğerleri vevap vermedi.

Biz Dördüncü Plan’ı çıkaracağımız zaman plan tanıtma toplantıları yapmıştık 
ya, oraya katılan kurumların başkanlarına: Türk-İş başkanma, DİSK’in başkanma, 
TÜSİAD başkanma vs. Demek ki, bir on kadar aynı mektuptan göndermişim. 
Abdullah Baştürk’e gönderdiğim mektubu DİSK’i ararken bulmuşlar. Abdullah 
Baştürk’e gönderdiğimi bulunca, DİSK’i öyle suçlaması gerekiyor ya “gizli 
örgüt kuruyorlar rejimi devirmek için ” diye, beni de oraya ekliyor.

Adam sonunda ağzından kaçırdı sorgu sırasında, dedi ki: ''Tamam, 
söyledikleriniz d e ” dedi, "Abdullah Baştürk’e mektup yazmanızı size 
yakıştıramadım ” dedi (Kahkahalar)...

Ve orada gizli örgüt filan diye yirmi yıl mahkumiyet vs istedi. İlk çıktığım 
Sıkıyönetim Mahkemesi’nde askeri hakim durumu hemen anladı, tablonun 
saçmalığını filan, dedi ki "duruşmalara gelmenize gerek y o k ’’...

Sonra bir de Mamak’ta gidip bir fade vermek gerekti, girince ayağa kalkan 
adam, o askeri hakim... Böyle bir tablo... Demek istediğim o ki, olabildiğince 
tasfiyeyi geniş tutumak itediler. Her kimin adına rastladılar ise geniş tutmak 
istediler

ERTUĞRUL - Korku imparatorluğu...
KURUÇ - Evet, tam tasfiye olsun diye. Sermayenin tam iktidarı ne anlama 

gelir, onun bir örnek olayıdır. 1980’lerde bunlar olurken, sermaye sınıfının kendi
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içinden bir elit, atılımcı ve yeni yatırımcı tip çıkarması imkansızdı. Sermayenin 
de aklı tasfiyelerle mcşgûldü.

Yalnız, bir yandan da kafa karışıklığı yıllarıydı dünyada. Çünkü, daha 
önce konuştuğumuz bu Thatcher-Reegan dönemi oluyor İngiliz ve Amerikan 
kapitalizminde... Artık “toplum diye bir şey yoktur” çizgisi ortaya konmuş 
oluyor ve bu dönemin sonunda da Sovyetler’in “ben bu işte yokum” diye tebliğ 
ettiği yıllar oluyor. Gorbaçov’un Reegan’la görüşmelerinin de 1980’lerin ikinci 
yarısında yapıldığını düşünürsek, Demek ki, sermaye hesabına böyle bir gelişme 
çizgisi var.

80 ’ler ve akademia

1980 restorasyonundan (24 Ocak + 12 Eylül) farklı bir sahne açıldı. “Altyapı’’yı, 
sermaye sınıfının sahip çıktığı ve başladığını hissettiğimiz küreselleşmenin biçtiği 
rol içinde angaje olduğu bir Türkiye’de yaşayarak bir başka şekilde gözlemleme 
mecburiyeti. Bunun sahnesi.

1980’ler ortamında SBF’deyim. Büyük bir teselli kaynağı, 80’li yılların 
gençleriyle orada birlikte olmak ve onları yozlaşma tehlikesinden uzak tutmaya 
çalışan bir görüş ve bilgi alışverişi yapmak. Bunu, 1983’te aramızdan 1402 ile 
koparılıp ayrılan en değerli akademisyen arkadaşlardan kalan büyük boşlukta 
yapmaya çalışmak.

1988 sonbaharında Norveç Kültür Bakanlığı’nm özel bir bursu ile yine bir yıl 
için Oslo’ya gittim. Buna, 1980 restorasyonundan sonraki büyük bir soluk alma 
ihtiyacı da diyebiliriz. Soluk alma, hem yeni bir akademik çalışma yapabilmek, 
hem de -daha berrak görebilmek için- Türkiye’ye uzaktan bakmak içindi. Burs, 
İşçi Partisi’nin eski Maliye bakanlarından, bir süre EFTA’nın da başkanlığını 
yapmış olan dostum Per Kleppe’nin desteğiyle verilmişti. Kleppe, bugün 
“doksan”a varmıştır ama, çalışmalarını kesmemiştir.

Türkiye, 1980’lerde “ istikrar programları”nm dikenli telleri içine alınmıştı. 
Bu program”ların başı ve sonu ve nereden nereye varacağı belli değildir. Ben 
1988-89’u o literatür üzerine çalışmaya hasrettim. İktisadın kuramsal katkısı ne 
içindi, nereye kadar götürülmek isteniyordu? Bunun gibi meselelerin kuramsal 
zeminini biraz deşeyim istedim. O çalışmaların ürünü (galisa yine basılmamış 
olan!) bir yazıdır.

Aynı sıralarda, yani, ben Oslo’da iken profesörlük geldi. Geldi, çünkü 
gecikmişti. 1980’lerde, “Mustafa Kemal dönemi ekonomisi” diyebileceğimiz 
o zaman parçası üzerinde bazı çalışmalar yapmıştım.. Onu dışında fazla bişey 
yapmamıştım. Meslek alanında zamanın çoğu derslerle geçmişti. -Yani, yeni yeni 
gençlerle tanışma dönemi olmuştu. Buna, sîzlerle diyelim!-

“İstikrar programları” meslektaşlardan birçoğunun yöneldiği alan oldu. 
Günceldi. Yeni rejime -1980 sonrası sermaye rejimine- uyum sağlamanın
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bulvarıydı. O bulvarın yan yolları vardı: Piyasalaşma, fiyatların -faiz oranları 
ve döviz kurları başta olmak üzere- serbest bırakılması, iç ve dış borçlanmanın 
teşviki gibi... Bunların getirdiği akademik sorunlar ve çözümsüzlükler iktisadın 
eni modası olmaktaydı. Daha önce söyldiğim gibi bizim alanda modalar hızla 
yayılır ve kapsama alanı (!) geniştir.

Niçin “çözümsüzlükler” de çözümler değil? Bu uzun ve derin bir bahistir. 
Ayrıca konuşulmalı...

Yeni ekonomik araştırmalar bu “yan yollar”da toplanıyordu. Araştırma, 
dönemin “ruh”una uygun olarak, üniversite dışına çıkıyordu artık: Bankalar 
ve sermaye örgütleri -ve onların yanısıra uluslararası örgütler- 1980’lerden 
başlayarak “araştırmaların efendisi” oldular. Üniversiteleri “yan yollar” için 
kiraladılar, diyebiliriz. Haliyle, sanayileşme ve yapısal sorunların araştırmacılıkta 
çekiciliği zayıfladı. Üniversite bünyesinde araştırma ihtiyacına göre akademik 
örgütlenmenin bir biçimi olan enstitülerin -ki, 1960’larda ve 1970’lerde SBF’de, 
enstitüleri araştırma merkezleri gibi düşünürdük- o rolleri giderek zayıfladı.

1990'larda imansın akademik alanda popülerliği -modası- hızla yayıldı. 
İktisatçılık giderek imansa doğru yöneldi. İktisat -ve sosyal bilimler- 
alanlarından da finansa bir akım oldu. Mühendislik başta, çeşitli mesleklerden 
üniversite mezunları -ve bunların en parlakları- finansa yöneldiler. Türkiye’nin 
1980’lerde başlayıp 1990’larda -sermaye giriş çıkışlarını serbestleşmesinden 
sonra- küreselleşmenin çekim gücüne hızla tâbi olması, ekonomik düzeyi ve 
araştırmacılığı çok etkiledi.

Piyasalaşma bakış ufkunu kısalttı. Piyasaların sorun çözme vadesi 90 gün 
gibi bir ufkun ötesine gitmez. Ondan ötesi, piyasaların spekülatif boyutuna 
oturur. Yani, belirsizlik alanına girer. İşte, araştırmacılığın -özelikle “karar verme, 
“oyun kuramı” gibi kuramsal alanların ön plana çıkmasıyla- çerçevesi böyle bir 
tabloya oturdu. Makro politika çerçevesi de buna göre yeniden düzenlendi. Risk 
ve istikrarın tanımları değiştirildi. Dünyaya yayılan finans sermayesi, akademik 
dünyayı da bu gitgide genişleyen -ve şişen- ekonomi tablosuna göre yönlendirdi.

1990’lardaki bu eğitim 2000’lerde de kesilmedi. 2008’de başlayan kriz 
akademik dünyada şüpheleri artırıyor. Ancak, içinde entellektüellerin ve 
akademisyenlerin de yer aldığı orta sınıf henüz şaşkın durumda. Türkiye’de, orta 
sınıfın bu “kadro”su, 1980’den sonra yapısal sorunlarla ve değişikliği bu zeminde 
incelemekle uğraşmaktan vazgeçmişti. Uzun süredir, orta sınıfımız özgün bir 
ekonomi projesini gündemine almış değil. Böyle bir şeye yönelmiş değil. Ama, 
şimdi bunun zamanı geliyor.

Sistemin kalecisi

O D T Ü ’de, b ilg isayar öğre tm en liğ inden  b ilg isayar m ühend isliğ ine  kadar 
çeşitli bö lüm lerden  o luşan  öğ renc ile rim e  h e r dönem in  3. y a d a  4. haftasında ,
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daha çok  öğren im  gördük leri alanı isteyerek  seç ip  seçm ed ik lerin i ve 
gelecek ten  bek len tilerin i an lam aya yöne lik  küçük  b ir anket yaparım . Soru 
tektir: "Büyüyünce ne olacaksınız? ”
Bu so ru , ilkokul çağm a gelm eden , yan i 4-5 yaşından  başlayarak  çocuk la ra , 
sanki m eslek ler hakkında çok  bilg ileri varm ış gibi so ru lan  ve aptallık  
aç ıs ından  “anneni ıtıi, babanı mı çok seviyorsun” so rusuy la  yarışan  -belki 
ondan  b irazcık  geri- b ir sorudur. B ana göre  yanıtı da şudur: "Size ne!" 
A slında  şöy le  b ir yan ıt da  fena değ ild ir: "Büyümek istemiyorum!"
Ö ğrencilerim e, “ size ne” dah il h e r tü rlü  yan ıtı vereb ilecek lerin i söy lerim  ve 
v e rirle r d e .. .  Ü n iversiten in  ikinci sın ıfında, ye tişm ek te  o lan  b ir gençliğ in  
d u rum unu  an lam ak  aç ıs ından  çok öğreticid ir.

14 Ekim  2 0 11 ’de yap tığ ım  anketi yan ıtlayan  İk tisat B ölüm ü öğrencileri 
a rasında , önceki y ılla rda  karşılaşm ad ığ ım  b ir tercih  d ikkat çekic iyd i: 
M erkez B ankası. H atta ara larında  “büyüyünce” , doğrudan  "Merkez Bankası 
Bakkam" olm ak isteyen bile  vardı (Ö ğrencilerin  yan ıtla rı “k iş iye  öze l” 
o lduğu , yani ya ln ızca  bende kald ığ ı için kim  o lduğunu  aç ık lam ıyorum , 
am a y ılla r sonra o raya gelirse  kendisi söyler). D aha çok “ bankacılık” 
a lan ında  ça lışm ak  isteyen , özel sek tö r ağ ırlık lı düşünen  ve “C EC Tluğu 
hayal eden O D T Ü  İk tisa t bö lüm ü öğrencileri aç ıs ından  bu tercih  gözden  
kaçırılm ayacak  kadar önem liyd i. Bu gözlem i ertesi (15 Ekim  2011) günü 
B ilsay  H oca ile pay laştım )

KURUÇ - Yok yahu...
ERTUĞRUL - Bu daha önce hiç karşılaşmadığım bir şey... Bankacı olmak 

isteyen bilirim. Ama Merkez Bankacı olmak isteyen -hele bıı kadar çok- hiç 
bilmem.

KURUÇ - 40 yıl önce planlamacı olmak istiyorlardı Onun yerine geçti. Ne 
olduğu bilmeden istiyorlar ama...

ERTUĞRUL -  "Ekonomiyi o yönetiyor” diye istiyorlar.
KURUÇ - Planlama gibi, ekonomiyi o yönetiyor sanarak istiyorlar. Bu da 

Planlama hesabına iyi bir şey tabii. Planlama yok çünkü, ama demek ki, Merkez 
Bankası âdeta o işi yapıyormuş gibi algılanıyor.

ERTUĞRUL - Çok şaşırdım, daha önce hiç rastlamadığım bir şey... Makine 
Mühendisliğinde okuyup F-l (Formula-l)’de (gülerek) -kızlar dahil- mühendis 
olmak isteyen her sene birkaç kişi çıkar! O bile normal...

KURUÇ - Ekonomiyi yönetme ihtiyacının ne kadar arttığını gösteriyor. 
Bilmeden orası yapıyor zannediyorlar. Halbuki sistemin kalecisi orası. 
(Kahkahalar) 18’in dışına çıkamaz.

Enflasyon yüksekse değerleri bozar

KURUÇ - 1980’lerden itibaren, halk kapitalizmi enflasyon sayesinde öğrendi. 
Halkın öğrenişi enflasyon sayesi tide oldu. Ekonomi nedir? "Fiyatlar daima değişir,
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bu bazen vahşice otur. " Sebebi? “Vallahi, bizim dışımızda, işte öyle olur ama 
ekonomi budar” şeklinde öğrendi. Böyle bir dünyaya geldi. Fiyatların yılda yüzde 
2-3 olabileceği gibi bir şeyi, o dönemde doğmuş çocuklara anlatmak çok zordur. 
Düşünelim ki, yirmi yıl boyunca enflasyon yüzde 60-70’te gezmiştir ve doğan 
çocuklar böyle bir dünyaya doğmuşlardır, sürrealist bir dünyaya doğmuşlardır ve 
herşeyi sürrealist olarak algılamışlardır. Onun için o kuşak 80’de doğanlar bugün 
30’a gelmiş, geçmiş oluyorlar, onların daha öncekilerden farklılıklarını fonda 
böyle bir dünyayı hesaba katarak -diğer şeyler ayrı- düşünmek lazım.

Enflasyon uzun sürer ve vahşice devam ederse, yani yüzde 60-70 şeklinde 
devam ederse gelirleriyle yaşayan insanlar mecburen şunu öğrenirler. İngilizceye 
pek meraklı olarak konuşuyor meslektaşlarımız “hadging” diye bir şeyi 
öğreniyorlar. Yani, bir ya da birkaç araç bularak kendini koruma.

Aracın hadging olduğunu bilmeden, Molier’in Kibarlık Budalası’ndaki gibi 
“aaa, benim konuştuğumu meğer nesir deniyormıış ” gibi bir tablo çıktı.

Sürekli yükselen fiyatlara karşı, -hepsi de ayııı hızla yükselmiyor tabii, 
enflasyon fiyatlar arasında bir hızlı yarış- kendini korumak için vatandaşların 
önüne bazı araçlar konuyor, o araçlar esas olarak döviz, bir de mevduat konuyor, 
bir de tefeci faizleri konuyor, “seç seç a l"  deniyor vatandaşa, “bunlarla kendini 
koruyabilirsin " deniyor. Halk da bunları kullanmaya başlıyor.

ERTUĞRUL - Kendini mahir ve uyanık sanıyor...
KURUÇ - Mahir ve uyanık olmayı öğreniyor böylecc. Başka değerler yoksa, 

önemli değerler bunlardır ve “ekonomi de budur”u öğreniyor. Yani, bu yüzmeyi 
mecburen öğrenmek, fakat suda boğulmamak, üzerinde boğulmayacak kadar su 
üstünde kalma mertebesinde öğrenmek oluyor. Yüzücü gibi öğrenmek değil de, 
boğulmamak üzere yüzme hareketleri yapmaktan ibaret oluyor...

Bu tabii, daha önce konuştuğumuz bir şeyi tersine çevirmekte önemli bir 
işleve sahip oluyor: Siyasi bilinçlenmeyi, yani...

ERTUĞRUL -  Zaten geçim derdinden, başka bir şeye kafa yorabilecek 
durumda ...

KURUÇ - Değil değil, kalmıyor. Çalışan sınıfların ve orta sınıfın birlikte hesap 
sorma ve yeniden bilinçlenmesini engelleyen belli başlı süreç haline geliyor. 
Halk katında siyasal bilinçlenmenin yerini, döviz bilinci alıyor. Ve döviz sahibi 
olabilmek eşittir özgürleşmek oluyor. Zaten Turgut Özal belki hatırlayanlar olur 
bunu veciz bir şekilde söylemişti. Van’da galiba vatandaşlara, “bugüne kadar 
özgürlüklerden mahrum kaldık, Mesela dolar alma özgürlüğünden mahrum 
kalmıştık, biz onu şimdi serbest hale getirdik ” diye müjdeledi. Belli ki, Vanlıların 
belli başlı sıkıntısı dolar eksikliğiydi (gülüşmeler) bunu böyle söylediğini 
televizyonda seyrettiğim için gayet iyi hatırlıyorum.

Ama doğru, çünkü siyasi bilincin yerine döviz bilinci aldı ve bu “özgürleşme” 
yeni orta sınıfa doğru atılan ilk adım oldu bu sayede. Hadgingle fiyat
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mekanizmasını öğrenmek, enflasyon sayesinde öğrenmek. Bunun öteki yüzü, 
spekülasyondur. Yani, fiyatların sürekli arttığı bir dünyada döviz ve diğer mali 
enstrümanlar serbest olduğu zaman, normal olarak bunun öteki yüzü rantların 
büyümesidir, spekülasyondur. Yani, hadging ile spekülasyon ikiz kardeştir. Halk 
için veya küçük şirketler için hadging, gerçek kazanç sahibi olmayı bilenler 
için spekülasyon. Enflasyon ve dışa açılan bir Türkiye ekonomisinde enflasyon, 
bilinci başka bir tür ekonomik bilinçi değil de, bu tür bir ekonomik bilinç haline 
getirdi. Sosyal olarak da yeni orta sınıfıa doğru atılan ilk adım oldu.

Bu, tabii bütün dünyada böyle oldu. Döviz serbestliği sermaye akışının 
serbestliğinin sonucuydu. Sermaye akışının serbest olmadığı bir dünyada, 
demek ki, 1980 öncesinde döviz serbestliği hiçbir işe yaramazdı. Onun için 
küreşelleşmenin sonucu olarak bu Türkiye’ye geldi. Yeni orta sınıf falan diyorsak, 
o da küreselleşmenin ürünü olan bir sosyal tabaka olarak karşımıza çıkıyor. 
Serbestliği de, bu tür bir serbestlik olarak, bununla sınırlı bir serbestlik olarak 
bilmemiz lazım.

Ama, bu eski yapıları yıkarak ilerleyen bir serbestlik, tüketim artışı ve servet 
artışıyla. Eski şeylerin tüketimi değil de, yeni tüketim biçimleri, türleri ile. İnsanlar 
bu sayede mesela marka giymeyi öğreniyorlar. Marka giymenin yararı ne ise, tabii 
onu ben bilmiyorum. Bu öncelik haline geliyor, marka giymek, marka kulanmak

ERTUGRUL - Marka yaratmak, marka olmak
KURUÇ - Marka yaratmak, marka olmak.
Bunun yanında, buna yapışık olan bir şey var onu biliyoruz. O kapitalizmin 

bütün ekonomi senaryolarında var: Servet artışı. Hepsinde var. Bu dünya, 
ekonominin bir kere ufkunu değiştirmiş oldu. Uzun vadeli bakış esastı, yani bir 
planlama dünyası; bunu kısa vadeli bakışa getirdi. Enflasyon dünyası, daima kısa 
vadeli bir dünyadır, yarın belli değildir. Fiyatların hızlı arttığı bir dünyada, yarın 
belli değildir. Öncelik insanların ve şirketlerin kendini korumasıdır. Kazananın da 
bu sayede kazanmasıdır. Yani önceliklc verimli olması, bilgi sahibi olması değil 
de, fiyat artışlarının yaratılan nimetlerini keşfedip ona göre zengin olmasıdır.

Onun için bu tür bir dünyada para idaresi ön plana geçer. Dünyada olduğu 
gibi, Merkez Bankası öne geçer. Merkez Bankası’nın önemi artar. Birinci şu: 
Merkez Bankası daima, kısa vadeli işlemler yapar; yani, özelliği budur. 90 gündür 
Merkez Bankası işlemlerin vadesi, üç aydır yani. En uzun vade budur. Günlüktür 
veya en uzun vadesi 90 gündür. Yüksek fiyatlar dünyasında, çerçeve budur. Bu 
merkez bankacılığının kusuru değil, senaryo bu olduğu için merkez bankacılığın 
bu özelliği ortaya çıkmıştır.

Yalnız şöyle. Bu, Merkez Bankası için de yeni bir dönemdir. Daha önceki 
dünyada; dünya, faizlerin kontrol edildiği bir dünyaydı. Merkez Bankası banka 
faizlerine üst sınır çekerdi. Krediler keza sınırlanıl dı. Kontrollü faizler ve krediler 
döneminden, serbeste geçiş oldu. Bu Merkez Bankası’nın mecburen yeni şeyler
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öğrendiği, yani Merkez Bankası'nın kendi içindeki tiplerin de değiştiği bir dönem 
oldu. Eskiler gitti, âdeta yeniler geldi. Eskilerden yeni olmayı öğrenebilen kaldı, 
ötekiler arka plana veya emekliliğe yöneldi, çünkü artık kontrolsüz bir dünyaya 
geçildi. Kontrol görevi yapabildiği kadar yeni çerçeve içinde Merkez Bankası’na 
verildi. Bunun ne olduğu daha sonra 1990’larda yaşanarak anlaşılacak. Merkez 
Bankasının yeni dönemdeki para yönetiminin ne olacağı 1990’larda ortaya çıktı.

Ben de 1990’larda orada çalıştım esas olarak, 2000’leıin de başında. O 
da, bu yönden öğreticiydi. Orası da bir anlamda bir okuldur. Merkez Bankası 
da bir okuldur. Çünkü ekonomiye hep reel yönüyle, üretim yönüyle bakmayı 
öğrenmiştik, hep o yönden ekonomiyi düşünmeye alışmıştık, hem akademisyon 
olarak, hem de pratikte böyle öğrenmiştik. Şimdi öteki yüzünden bakma ve 
bunun da sermayenin serbest hareketinin olduğu dönemde olması var. Ve serbest 
dediğimiz zaman 1990’larda özel bir senaryo ile ortaya çıktı bu serbestlik. Ekonomi 
hakikaten kitapların yazdığı gibi, ders kitaplarında yazar ya, serbestlik olursa 
herşey iyi olur diye, bu genel bir çerçevedir. Nasıl bir çerçevedir? Bozucu şekilde 
fiyatlar artmayacak, kimse bozucu şekilde davranmayacak, yani bir fair-play 
oyunu gibidir. Ama gerçek dünya, “serbest” diye yutturulan dünya, öyle değildir.
O, bir özel senaryolar dünyasıdır. 1990’larda da özel senaryo vardı. Enflasyona 
dayanan senaryo yani. Böyle olunca ve enflasyona dayanan senaryo, Türkiye’nin 
döviz kıtlığından çıkarılması senaryosuyla birleşince, şu ortaya çıktı 1990’larda: 
“kritik olan şey Hazine ’nin borçlanabilmesidir. ” Çünkü, Hazine borçlanamıyor, 
devlet mekanizması duruyor. Devlet mekanizması durunca, ona bağlı olarak, 
özel sektör de sıkıntıya giriyor. O halde yapılacak şey nedir? 1980’den itibaren 
bu mantaliteyle geliyorlar: Yapılacak olan şey nedir? Hazine borçlanmasıdır. 
Hazine borçlanabilmelidir. Borçlanabilmesi için Türkiye gibi önemli meziyetlere 
sahip olmayan ve anlamlı bir gelişme aşamasında bulunmayan, ekonomik olarak 
fazla marifet göstermeyen bir ekonominin borçlanabilmesi için dünyaya yüksek 
döviz faizi verebilmesi lazım. Dünyanın geçerli faizlerinin çok ötesinde, çok 
yükseğinde faiz verebilmesi lazım ki, borçlanabilsin, yani sermaye çekebilsin. 
Serbestlik bu anlama geliyor, borçlanabilme serbestliği...

ERTUĞRUL - Reel faizin yüksek olması...
KURUÇ - Reel faizin dünyanın diğer ülkelerine, piyasalarına göre birkaç kat 

yüksek olması gerekiyor, bunu yapabilmek azım.
Tabii, bu gitgide borçlanmayla mümkün. Gitgide borçlanma da vatandaşa 

gitgide ödetebil inekle mümkün. Vatandaş hedgingi öğrenebildiği sürece, bedeli de 
bir yandan ödüyor. Yani yüksek fiyatlarla, enflasyonla ödüyor. Hem enflasyonla, 
hem ona bağlı vergilerle ödüyor, hem de kendini hedginglc korumaya çalışıyor. 
Farkında olmadan böyle ikili bir oyunla, enflasyonun bedelini ve ekonominin 
değişen senaryosunu gerçekleştiren başaktör oluyor. Kendisinin başaktör 
olduğunu bilmeden, başaktör oluyor.
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Bu, borçlanma sayesinde, borçlanmanın artışı sayesinde gitgide genişleyen bir 
dünya. Burada ölçü kaçarsa, şu anlaşılacak ki, ekonomik büyüklükler sanallaşır. 
Yani, enflasyonun artışına tâbi hale gelir, her an kaybetmek mümkündür. Hazine 
borçlanmasının ülke için mecburi hale getirilmesi, faiz denen şeyi iktisat 
politikasının merkezine oturtuyor. Ana direk, orta direk, faizdir. Faiz sözkonusu 
olmazsa, iktisat politikasını yönetenleyiz, kurgulayanlayız. 1990’lar bize bunu 
gösterdi. Dolayısıyla herşey faize göre, dış dünyadan yüzde kaç faizle döviz 
gelebilecekse, buna göre kurgulandı. Mevduatlar buna göre, krediler buna göre, 
oynanan oyun hedging ve spekülasyon buna göre olmaya başladı ve buna göre 
kurgulandı. Böyle bir sahnemiz var.

Merkez Bankası

Merkez Bankası'tıa gelince, Merkez Bankası pek özel bir kurumdur. Merkez 
bankaları bütün dünyada da, diğer yerlerden farklı, özel kurumlar. Bir banka değil, 
bir devlet dairesi de değil, bir özel şirket de değil, bir özel kurum, bu bakımdan 
ilginç, farklı bir kurum yani...

Burada, "yönetim kimdedir" denince bir anonim şirket olduğu için yönetimin 
sahibi genel kurul, yani hissedarlar olur. Bizde de Hazine en büyük hissedar. 
Karar ağırlığı olan hissedar. Yalnız, hissedar genel kurulda ortaya çıkar. Genel 
kurulun dışında hissedarlar yoktur. Yetkisini genel kurul veya hissedarlar, yönetim 
kuruluna, yani banka meclisine devretmiştir. Banka meclisi, yönetimin sahibidir. 
Ama 1970 yılında çıkmış yasaya göre, banka meclisini başkanı da bankanın 
başkamdir. Altı kişilik bir banka meelsi var, üyeler üçer yıl görev yapmak üzere, 
ikişer yılda bir değişiyorlar.

Bankanı başkanı, guvemör diyoruz ona, hükümetçe seçiliyor, kararnameyle 
seçiliyor, banka meclisine de başkanlık ediyor. Cumhuriyetin kurduğu yasada 
öyle değildi. Genel müdürdü o zaman adı. O zaman idare meclisi deniyordu, 
eski yasada, İdare Meclisinin başkanı, üyelerden birisiydi. Onlar gene müdüre ve 
banka başkanına talimat vererek işi yürütüyorlardı. Bu tabii, ekonominin içinde 
bulunduğu kontrol sistemine bağlı olarak böyledi. 1930’lara ekonomide kritik 
olan bütün fiyatlar aşağı yukarı bir kontrol altındadır. Paranın fiyatı da, faiz, döviz 
kuru da banka faizleri de kontrol altındadır. Yani, paranın iç ve dış fiyatı kontrol 
altındadır. Bundan sorumlu olan Merkez Bankası’dır. İdare Meclisi'nin görevi de 
budur. Ama gerisi gene, genel kurul, hissedarlar falan aynıdır.

1970, guvemör diye bankanın başkanına iki şapka verdi. Biri bankanın 
başkanı; biri banka meclisinin, yani yönetim kurulunun başkanı oldu. Yedi kişilik 
bir yönetim oluyor bu durumda, yönetimin sahibi odur. Bütün oturumlara o 
başkanlık eder. Onun başkanlık etmemesi halinde ya oturum yapılmaz yahut da 
üyelerden birinin başkanlık etmesi gerekir. Yani, başkan yardımcıları başkanlık 
edemez. 1970’teki yasaya göre.
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ERTUĞRUL - Çünkü meclis üyesi değildirler.
KURUÇ - Meclis üyesi değildirler ve başkan iki şapkası olan yegâne makamdır. 

Fakat 32 sayılı karar’dan sonra, yani sermaye hareketlerini serbestleşmesi, giriş 
çıkışların serbestleştirilmesi, yani küreselleşme çağının koşulları geldikten sonra, 
tabloda şöyle bir değişiklik oldu. Sermaye giriş çıkışı demek, para hareketlerinin 
günlük izlenmesi demek, eskiden böyle bir şey olmuyordu. Ama şimdi, para 
hareketlerinin günlük izlenmesi gerekiyor, para ve paraya bağlı enstrümanların 
günlük izlenmesi... merkez bankacılığının teknik diliyle açık piyasa işlemlerinin. 
Yani, para ve bunun karşılığı olarak kağıtların alınıp satılması veya bunlar 
üzerinde geleceğe dönük olarak sözleşme yapılması demek oluyor. Onun için 
para hareketi, bütün bu para ve hareketi demek oluyor. Bugün için ve geleceğe 
dönük olarak hareketi demek oluyor. Yani, 90 günlük işlem için hareketi demek 
oluyor. 90 gün ötesinde de, ondan ötesine ait işlemleri Merkez Bankası yapmıyor 
ama Hazine -başka bir kurum Hazine- uzun vadeli borçlanabildiği için, yani 
yıllık, yapabilirse 2 yıllık 3, 5, 10, hatta 30 yıllık yapabilirse borçlanmasında faiz 
vereceği için, o faizi dolaylı olarak gözetmek de Merkez Bankası’nm işi oluyor. 
Demek ki, böyle bir faizler dünyasına gelmiş oluyoruz. Adeta faizlerin de bir 
hiyerarşisi var. Hazine faizini devlet işi olduğu için kamu borçlanması olduğu 
için en üste koyuyoruz, onu gözetmemiz gerekiyor, ama bizim oynadığım faizler 
en fazla üç aylık faizler. Böyle bir dünya oluyor ama, bir bakıma en önemli, 
gözden kaçırılmaması gereken, katiyen atlanmaması gereken iş, günlük işlemler 
oluyor. Çünkü çorap söküğü gibi, günlük işlemlerde bir açık verirsen, bir yanlış 
iş yaparsan, bütün ötekileri etkiliyorsun. Sadece parayı değil, faizleri değil, bütün 
öteki enstrümanların değerlerini de bonoları, hisseleri vs dolaylı olarak etkilemiş 
oluyorsun. Çünkü herkes Merkez Bankası faizine bakıyor. Parayı kaçtan alıyor 
satıyor, buna bakıyor günlük parayı kaçtan alıyor satıyor?

ERTUĞRUL - Kimden alıp kime satıyor onu?
KURUÇ - Piyasada bu işleri yapanlara satıyor, başla bankalara...
ERTUĞRUL - Yani banka, “şu kadar dolar istiyorum” mu diyor...
KURUÇ - Kaçtan istiyorsa, müsaitse satıyor...
ERTUĞRUL - Kaç derken, döviz kurundan...
KURUÇ - Kurdan değil, faizden... Kurlar üzerinde oynamıyor, bu dünyada 

kurları ve gelen dövizi veri olarak kabul ediyoruz, bu fiyattan geliyor diye kabul 
ediyoruz, kurları değiştiremiyoruz, faizlerle oynuyoruz sadece. “90 günlük 
paranın faizi şudur” diyoruz. Onu neye bakarak kararlaştırıyoruz, enflasyon 
öngörülerine bakarak. Çünkü biz, yerli enstrümanlar üzerine söz söyleyebiliriz.

ERTUĞRUL -  Yani, yıllık % 10 enflasyon tahmini yapıyorsa, ona göre 90 
günlüğü hesaplayıp mı satış yapar Merkez Bankası?

KURUÇ - Eee, tabii. 90 gün sonra ne olacağını azami olarak hesaplayabilir. 
Onun için bunu hesaplarken de, gene enflasyon, yani fiyatlar dünyasındaki fiyat
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artışlarını öngörerek piyasanın başta bankalar olmak üzere -bankalar da para 
alıp satıyorlar onlara- paranın fiyatına ne vereceğine demek ki, işaret veriyoruz, 
şundan alıp satarsan diye...

ERTUĞRUL-Yani, yılık enflasyon tahminini düşük tuttuğum zaman aslında 
piyasaya ucuz borç vermiş oluyorum, düşük faizle borç vermiş oluyorum.

KURUÇ - Ama, bu gerçekçiyse, enflasyon sadece parasal bir olay değil. Bütün 
malların fiyatları sözkonusu, malların fiyatlarının nasıl artacağı benim bilgim ve 
gücümün ötesinde olan bir şey, çünkü üretim dünyası var. Üretim dünyasında o 
belirleniyor. Üretim dünyasıysa birçok faktörün yanında benim paraya ne kadar 
faiz vereceğimi, benim önerimin ne olduğunu da dikkate alıyor Hepsi birbirine 
bağlı, fakat paranın fiyatını ayarlayan benim.

Döviz kurunu ayarlamıyorum çünkü, bu dünyada sermaye hareketleri olduğu 
için, yani döviz veya sermaye -ne isim verirsek verelim- onun fiyatı zaten 
dış dünyada ayarlanıyor. Ona ben bir bir fiyat koyamıyorum. Dış dünyada ne 
olacağına hakim değilim.

ERTUĞRUL - Niye, peki döviz alışı ya da satışı yapıyor, piyasaya müdahale 
ediyor?

KURUÇ - Çünkü bazı öngörüleri var. O öngörülere ters bir durum olursa, 
döviz alıp satıyor?

ERTUĞRUL - Neye göre?
KURUÇ - Piyasalarda mesela, dolara hücum varsa, piyasalar yatışsın, dolara 

hücum olmasın diye hareket ediyor. Türk parasından kaçış varsa, buna göre 
davranıyor. Belli bir hacimde Türk parası olmalı piyasada ki onun faizi olmalı. Ani 
değişiklikler, kaçışlar, girişler filan olursa, paranın sıcaklığını ona göre ayarlamalı. 
Mesele, parayı uygun sıcaklıkta, ılık birşekildc tutmak ve ona ekonomideki ılıklığı 
da sağlayacak bir de faiz vermek, para alıp satanların da daima bunu gözetmesini 
sağlamak... Parayı alıp satanlar buna aykırı davranıyorlarsa, biz de onlar üzerinde 
bazı şeyler yapabiliriz. Mesela karşılıklarını yükseltiriz. O, “senin mevduatının 
şu kadarım ben bankamda tutacağım, sen ancak geri kalanını kullanabilirsin ” 
demek. Dolayısıyla bu ondan anlayacak. Mevduat karşılığını düşürürsem, o daha 
çok para kullanabilecek.

Bu, dediğim gibi ekonominin ortalama ısısı ne kadar olacaksa, buna göre... 
Ama enflasyon demek, çok yüksek sıcaklık demektir, o zaman benim işim 
zorlaşır, çok yüksek sıcaklıkta çalışmak zorlaşır.

Deflasyon diyebileceğimiz büyük soğuklukta da ortalığı parayla biraz 
ısıtabilmek lazım, o zaman da para basarak ısıtabilmemiz lazım. Biraz faizleri 
ucuzlatmamız lazım, parayı bollaştırmamız lazım filan... Demek ki, günlük 
davranışları izlemek lazım ki, görebilelim. Doğru olarak hareket edebilelim.

32 sayılı Karar’dan sonra Merkez bankacı tipi değişti, günlük ve üç aylık 
işlemleri yapan piyasalar öne geçti. Piyasalar dediğim şu. Merkez Bankası çeşitli
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departmanlardan oluşmuştur. Bunlara genel müdürlükler deniyor, Piyasalar 
Genel Müdürlüğü, para piyasaları denirdi başlangıçta, sonra piyasalar adını aldı. 
Önünde ekranı olan birçok insan oturur orada ve dövizli işlemler yaparlar, kimi 
altın, kimi para işlemi yapar, orası sürekli olarak çalışır. Bütün işlemler anında 
kayda alınır, Demek ki, mutlaka belli bir denetim altında çalışır. Günlük işlemler, 
yalnız oranın genel müdürünün takdirin ötesindedir tabii. Çünkü, ekonominin 
vadeli bir şekilde yönetiminde paranın rolü önemli olduğu için, sorumluluk 
doğrudan doğruya başkandadır. Daha doğrusu sorumluluğun banka meclisinde 
olması gerekiyor. Ama, işlemler sürekli yapıldığı için, banka meclisinin her gün 
yedi kişisiyle birlikte oraya çıkıp oturup “şunu mu alsak, şunu mu salsak ” demesi 
de mümkün olmadığı için, bu para piyasası işlemlerini yapmak üzere yetkilerini 
benim göreve başlamamdan önce başkana devretmişlerdi. Bu tabii, başkanın 
ağırlığını banka yönetinde fiilen artıran bir şey.

Banka meclisi

Şöyle, normal olarak başkanın Banka Meclisi’ne gelip “ben paranın yönetimi 
için şöyle düşünüyorum, sizler ne düşünürsünüz” demesi lazım. Yani işin baştan 
böyle düzenlenmesi lazım. Fakat, söylemesi belki tuhaf olacak ama, Merkez 
Bankası yönetimi de -yani, banka meclisi de- özellikle 1980’den sonra bir 
süre askeri yönetimin, 12 Eylül’ün yaptığı atamalar, ondan sonra da ANAP’ın 
yaptığı atamalarla filan yaş bileşimi biraz eskitilerek oluşturulmuş bir meclis. 
Yani, gitgide bir yaşlılar meclisi, deneyimli fakat yaşlanmış insanlar meclisi 
haline sokulmuştu. Bu tür, günlük kararların uzun vadeli stratejisi -ki bilinmeyen 
bir şeydi- Türkiye’nin önüne sürpriz olarak geldi, başladı. Banka meclisi bunu 
yapabilecek kıvamda değildi. Yani, bu üyelerin içinde banka yönetimi hakkında 
tecrübeli insanlar vardı, ama onların bilgisinin ötesinde yepyeni bir şeydi bu 32 
sayılı karar ve küreselleşme dünyası. Bu likitide hareketleri onların ötesinde 
bir şeydi. Dolayısıyla bunlar kendi kapasitelerinin ötesinde görmüşler bu işi ve 
“yetkileri başkan kullansın” demişler. Bu başkana ve dolayısıyla yardımcılarına 
daha ağırlıklı bir pozisyon kazandırmış olmuş. Başkan da “bankanın idaresi 
benden sorulur” tarzına uygun bir kişiyse, süratle bu şekli almış. Ben geldiğim 
zaman, başkan Rüştü Saraçoğlu’ydu. O bu tür bir şeye yatkındı, yani “bu banka 
ve para işleri benden sorulur” havası vardı. Bahsettiğim banka meclisi üyelerine 
göre bilgisi tabii daha fazlaydı. Kendinde böyle bir üstünlük görmüş ve biraz 
buralardan başlamış oldu. İşin yöntemi başka türlü konmamış oldu.

Şöyle, başkan her sabah yukarı, Para Piyasaları Genel Miidürlüğü’ne çıkıyor, 
sabah 9.00’da. Orada yarım saatlik filan bir toplantı yapılıyor, 10.00’da piyasalar 
açılıyor çünkü: “Diin kapanmış piyasaya göre bugünün görüntüsü nedir, paranın 
alım satımında ve faizde nasıl bir şey izleyelim, göstergeler nelerdir? ” Türkiye
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ekonomisi ve finansının bir günlük değerlendirmesi yapılıyor ve buna göre para 
işlemleri başlıyor. Böyle olunca, bu stile uygun olan başkan tipi oldu. Banka 
yönetiminde de işler âdeta böyle yürüyecek gibi oldu.

Her sabah 9.00’da başlıyor öğleden sonra dörde (16.00) kadar devam ediyor. 
Günün Merkez Bankası yönünden ekonomisi böyle oluyor.

Yetki devrederken demişler ki; "yapılan işlemlerden banka meclisini 
bilgilendirir. ” Ben geldiğim zaman merak ettim ne kadar bilgilendirmiş diye, 
aşağı yukarı hiç bilgilendirilmemiş; “başkan nasıl olsa bu işi bilir, yapar” haline 
gelmiş. Sonra biraz değişti işler, çünkü bilgilenme mecburiyeti doğdu. Üyelerin 
bileşimi değiştiği için, ben geldikten sonra da değişmeler oldu, banka meclisi 
bunları konuşur oldu.

Ayda bir mutad olarak toplanılır, her ayın ilk Perşembesi şeklinde adet 
konmuştu. Toplanılır, gündemde hem genel müdürlüklerin getirdikleri çeşitli 
somular olur damia, idari sorunlar olur, ekonominin idaresine ilişkin sorunlar 
olur, onlar görüşülür. O genel müdür de orada olur, açıklama yapılır vs. Ama, 
önce başkan “bir ekonominin durumu ne, bankamız ne yapıyor ” filan diye anlatır, 
nedenini anlatır veyahut da eğer kapasitesine göre diinya ekonomisi hakkında 
bilgi verir. Çünkü, böyle bir dünyada sermaye haraketleri dünyasında, Merkez 
Bankası başkammn dünyanın çeşitli toplantılarına, forumlarına filan gitmesi 
gerekir. Aslında banka meclisi üyelerinin de gitmesi gerekir, ben de epey gittim. 
Başkalarıyla görüşüp dünyayı algılayıp ne oluyor, ne bitiyor, ne bitecek, bunlar 
insanın ufkunu açar, şarttır yani, bütün Merkez Bankası yöneticileri için bu şarttır.
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Başkanın da ona göre dünya ekonomisi hakkında filan bilgi vermesi gerekir, 
bilgisi olması ve bilgi vermesi gerekir.

Bazı başkanlar, dünya ekonomisi tarafı ile pek ilgilenmeyip günlük piyasalar 
tarafı kuvveti olan tipler oldular, onlar da Türkiye piyasaları hakkında bilgi 
verirlerdi. Bu gene başkana göre değişirdi. Kimi herşeyi söylemek ister, kimi 
söylemek istemez. Onun söylemek istemediğini de söyletmek gerekir. İlginç bir 
meclistir.

Demek ki, bunun iki yönü var; piyasaların soluk alıp vermeleri önem kazanıyor 
ekonomi yönünden. Bu iş de Merkez Bankasının uygun dozda oksijen vermesiyle 
oluyor. Sermaye hareketleri dünyasını böyle idare edebiliyoruz ancak. Güçlü bir 
ülke değilsek, bunu tâbi bir şekilde yapıyoruz. Gücümüz olsa, finans dünyasında 
var olsak o zaman bizim de bu alıp vermeye, dış dünyada katkımız olur. Bizim de 
büyük bankalarımız, büyük finans kurumlanınız olsa, büyük finans hareketlerimiz 
olsa, yani dünya ekonomisinde oyucu olsak, ama burada tâbi durumdayız, onun 
için soluk alıp vermeyi bir tür uyum problemi gibi yapıyoruz; uyum olarak 
yapıyoruz.

ERTUĞRUL - Merkez Bankasının döviz rezervini yüksek tutması üzerine 
bir tartışma vardı geçtiğimiz günlerde Güngör Uras ile Deniz Gökçe arasında.... 
Efendim, brüt rezerv, net rezerv, yok efendim işte “brüt rezerv eski bir kavram 
artık kullanılmıyor, rezerve altın stokunun şu kadarının katılması da lazım ” vs. 
İşin esası ne?

KURUÇ - İşin esası, Merkez Bankası çok rezerv tutmalı mı, tutmamalı mı, 
diye bir mesele var. Sen borçlu bir ülkeysen, borcunu ödeyebilir halde olman 
için, seni yüksek rezerv tutmaya mahkûm ediyorlar. Çünkü borcunu ödeyebilir 
halde olman, kredi değerlendirme kuruluşlarından -bu Moddy’s vs var ya- yüksek 
not almanı sağlıyor. O kuruluş diyor ki; “bu ülke sıkışsa dahi, yüksek döviz 
rezervi sayesinde borcunu ödeyebilir. ” O zaman yeniden kredilenebiliyorsun. O 
da bugünkü ekonomi senaryosuna uygun düşüyor. Çünkü, Türkiye ekonomisi 
kredilenmezse göçer. Onu galiba bir ara Tayyip Erdoğan da -hangi bilgiye 
dayanıyorsa- “bence Merkez Bankasının 100 milyar dolar döviz rezervi olması 
lazım ” filan dedi.

ERTUĞRUL- Sayın Başbakan (gülerek) “ iktisatçı” ya, öyle bir etki de var 
olabilir. Kendisine “ iktisatçı” diyor ya...

KURUÇ - Ben bilmiyorum ama, öyledir demek ki... 100 milyar dolar rezervin 
nedeni budur. “Borç ödeyebilecek halde olalım ” demek istiyor açıkçası...

ERTUĞRUL - Bankacılık tekniği açısından rezervin yüksek tutulması doğru 
mu?

KURUÇ - Döviz alıp satması, piyasada döviz fiyatını ayarlı tutmak için, 
yani kur tahminini doğru götürmek için. İnsanlar dövize hücum etsin-etmesin 
bunun için, yoksa doların dünyadaki fiyatı üzerine hiçbir etkisi olmaz. Türk

Bilsay K ııruç’a Armağan 2 1 7



Lirasından kaçış veya Türk Lirasına hücümun ayarlanması için. O da, Merkez 
Bankası’mn kendi hedefleri ve bankaların Merkez Bankası ile bir uyumsuzluk 
içine düşmemeleri içindir. Ama temel neden sürekli borçlu bir ülke olduğu için, 
"borç ödeyebilir” ülke kategorisinde görünme mecburiyetinden doğuyor.

Ama şu var tabii ki, fazla rezerv tutma kayıptır. Parayı orada atıl bir şekilde 
tutuyorsun. Yani, 100 milyar doları kullanmıyorsun, Oysa 100 milyar doları 
ekonomide iş yaratmak için kullanabilirsin kolayca, az bir şey de değildir. Eskiden, 
“4 aylık ithalatı karşılayabilecek miktarda döviz rezervi tutmak lazım ” denirdi. 
Şimdi bu onun da üzerine çıkmış oluyor. Demek ki burada bir borç ödeme sorunu 
var, ithalatı rahatça yapma, finanse etmenin ötesinde borç ödeme sorunu var, dış 
kredilerin tazelenmesi gibi bir sorun var.

Ama, esas olarak paranın reel olarak yararlı olabilecek bir işte kullanılmayıp 
atıl olarak tutulmasıdır. Rezervin gerekçesi budur.

Mesela, başka şekilde anlattığımız bu Anglosakson modelinin sahipleri, 
işin sahibiyken, yani, İngiltere sistemi yönetirken; daha sonra, Amerika sistemi 
yönetirken çok az rezerv tutarlardı. Çok az rezervle, hatta çok az altın rezerviyle 
ekonomiyi götürürlerdi. Demek ki işin sahibi olanın rezerv tutması başka, sahibi 
olmayanın rezerv tutası başka.

Haa, şimdi mesela Çin çok rezerv tutuyor. 3 trilyon doların üzerinde rezervi 
varmış Çin’in. Ama, bunu hem bir güvence için yapıyor, hem de Amerika’yı 
avucunda tutmak için yapıyor. Çünkü, bu 3 trilyonun aşağı yukarı 1,5 trilyon 
dolara yakını Amerikan Hâzinesinin kağıtları. Demek ki, Amerika’yı avucunda 
tutabilmek için yapıyor. Yani, o başka bir oyun oynuyor, o başka bir oyun oynadığı 
için yapıyor.

ERTUĞRUL - O başka bir oyun oynuyor!
KURUÇ - Tabii tabii, dünya stratejisinin gereği... Biz burada pasif olarak, 

tâbi kapitalizmin oyununu oynuyoruz.
Merkez Bankası’nın aşağı yukarı yapısı budur.
Ben görev yaptığım sürece en önemli toplantılar Merkez Bankası bütçesinin 

yıllık görüşmesi, Merkez Bankası yıllık rapor görüşmesi olur idi.
Bilanço aslında üç ayda bir görüşülür, günlük olarak izlenebilir. Üç ayda 

bir görüşülür ama yıllık görüşmede o yıl niçin böyle yapıldığı, rezerv tutma vs 
dahil olmak üzere, niçin öyle yapıldığı, niçin borçlanıldığı veya gelecek yıl ne 
yapılması gerektiği bunlar konşulurdu, bunları konuşmak gerekirdi.

Merkez bankaları esas olarak borçlanmazlar, borçlanmamaları gerekir. Fakat, 
bizim Merkez Bankamızın Cin Ali misali 1970’lerde yaratılmş, 1980’lerde 
kullanılmış bir borç stoku vardır. -Daha önce anlattım ya onu- Almancılardan 
borçlanma diyelim ona. Bu, Almancılarımızın tek tek hesapları vardır Merkez 
Bankamızda, hâlâ bu borç tasfiye edilmemiş bir borçtur. Merkez Bankası 
tarafından yararlanılmış bir borç stokudur.
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ERTUĞRUL - Niye kapatılmıyor, hâlâ peki?
KURUÇ - Bugünkü uygulamayı bilmiyorum. Ama hiçbir Merkez Bankasının 

bilançosunda böyle bir borç kalemi yoktur. Bu bize özgü bir şey. Almanlar da 
kazandıkları için, Dresdner Bank da kazandığı için yıllarca buna ses çıkarmadı. 
Bugünkü durumu bilmiyorum, 11e oldu, ne bitti, ne düşünüyorlar bilmem.

Dolayısıyla bilanço önemlidir. Bilançoda politikalar görünür, -iyi okunursa- 
Merkez Bankası politikalarının ve ülkenin iktisat politikasının orada yansıması 
görülür.

Yıllık rapor çıkarır Banka Meclisi. O yıllık raporda hem dünyayı, hem 
Türkiye’yi anlatarak ekonomiyi nasıl gördüğünü açıklar. Araştırma Genel 
Müdürlüğü yapar onu esas olarak. Üyeler okurlar, eleştirilerini söylerler, ona 
göre değiştirilir vs.

Bir de bütçe görüşülür. Bütçe, Merkez Bankası’na ait bir bütçedir. Merkez 
Bankası’nın ilginç ve farklı kurum olduğunu gösterir. Çünkü, bütün bütçelerde 
malum bir gelirler, bir giderler vardır. Merkez Bankası bütçesinde gelirler yoktur. 
Hükümetten bir destek, bir şey almaz, halkın vergileri doğrudan doğruya Merkez 
Bankası bütçesine filan girmez. Bir gelir kaynağı yoktur.

Gelir kaynağı, kendi bastığı paradır. Bu daha zor bir idaredir. “Ben para 
basıyorum, bol keseden istediğim kadar harcama yaparım ” filan diyebilmek 
meslek onuruna sahip insanlar için mümkün değildir. O bakımdan TBMM’deki 
bütçenin denetlenmesinden ve o bütçe kararının verilmesinden daha zor 
bir karardır. Çünkü TBMM’de gelir belli, şu kadar diyorsun, şu kadar da 
borçlanacağım diyorsun. Orada fazla sorumluluğun yok.

Burada tamamen senin takdirine bağlı, çünkü gelir yok. Ne kadar harcama 
yapacaksan, sana verilmiş imtiyaza göre, kendine o kadar para basacaksın. 
Sorumluluğu daha fazla.

ERTUĞRUL - Ne kadar basacağı belli midir, bir üst sınır mı verilir?
KURUÇ - Yapacağın harcamaya göre, harcama da yapacağın işlere göre.
İşlerin önemli kısmı; bir, personele yapacağın harcama yani ücretler; iki, 

eğitim, eğer daha iyi personel yetiştirmek istiyorsan, merkez bankacılığı kaliteli 
bir iş olduğun için onlara yapacağın eğitim harcamaları, demek ki insanlarına 
yapacağın harcamalar. Üçüncüsü donanıma yapacağın harcama. Donanıma 
yapacağın harcama da önemlidir; çünkü, bu küreselleşme dünyasında, sermayenin 
akışkanlığı dünyasında, süratli para aktarma meselesi önem kazandı. Mesela EFT 
projesini, elektronik fon transferi projesini Merkez Bankası yaptı. Dolayısıyla, 
Merkez Bankası bankalar sisteminde para akışını ayarlamanın sorumlusu oldu. 
Buna göre bir bilgisayar sistemi lazım ve bu sistemin idaresi Merkez Bankası’na 
ait. Aynı şekilde EFT’den bir süre sonra EMKT diye bir şey yaptı. Elektronik 
menkul kıymet transferi. Menkul kıymetler de akabilmeli. Demek ki, likidite 
denen şeyin önemli bir teknik tarafı var. Bu bütün dünyada böyle olduğu için...
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Mesela euro sisteminin önemli bir ayağı, euro’nun ülkeler ve dünya 
piyasalarındaki akışkanlığını sağlamak üzere bir ödemeler sistemi. Bu çok yönlü 
ve çok parçalı bir iş, çok dikkatli yapılması gereken bir iş. İşin bir hukuki tarafı 
var, ödeme emrinin verilmesiyle işin gerçekleşmesi arasında zaman geçmemesi 
lazım. Orada hak doğması, hak kaybı olmaması lazım falan, çok tarafı olan 
bir iş. Piyasaların kendine göre bir hukuk sistemi yaratarak ona göre işlemesi 
lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın da buna göre uzman yetiştirmesi, buna 
göre bir donanım kurması lazım. Bu donanımın zaman içinde dünyayı izleyerek 
yenilenmesi lazım, bu pahalı bir iş. Bu pahalı işe karar verilmesi lazım. Alet 
edevat alınması, bakımının yapılması, software denen programların yapılması, 
alınması, takılması, denenmesi bilmemnesi filan, en büyük harcama şeyi budur. 
Bunun için bütçenin görüşülmesinde banka meclisi üyelerin bu konuda da bilgi 
sahibi olması lazım.

Genel müdür gelir, der ki; “efendim, şu sistemi artık bırakıp bu sisteme 
geçmemiz lazım. Yoksa ödemeler şurasından aksayacak, bu gecikecek, ekonomide 
zaman ve iş kaybı bu kadar olacak” filan der. Senin hakikaten ona hakim olup 
-tabii bunlara çalışarak hakim olup- ona göre elini kaldırman söz söylemen, 
etmen buna göre karar vermen filan lazım. Bütçe görüşmelerini, ben oradayken 
o şekle sokmuştuk.

Bütçe görüşmeleri yepyeni bir şekil aldı 1994’ten itibaren. Çünkü daha önce 
bütçe getirilirmiş -başkanlık getiriyor- üyeler, “ellerinize sağlık, maşallah” filan 
derlermiş. 1994’ten sonra, birkaç üye ile birlikte biz şöyle düşündük: TBMM 
Bütçe-Plan Komisyonu gibi olması lazım. Buranın genel müdürlükleri var. Adeta 
bakanlıklar gibi, bunlar yapacakları işi, personelini, eğitim durumunu, neye 
ihtiyacı olduğunu, kıdemini, ne kadar donanıma -masa ve sandalyeden başlamak 
üzere, ne kadar bilgisayara, neye ise- ihtiyaçları olduğunu getirip anlatmalılar 
bize, biz de sormalıyız, “niye bu kadara ihtiyacın var” demeliyiz. “Buna göre 
rapor hazırlayın” filan, başladılar rapor hazırlamaya. Her genel müdürlük 
yıllık rapor hazırlamaya başladı. Abartıyor mu, abartmıyor mu, onlar orada 
sorguya çekildi. Bir hafta falan sürmeye başladı bütçe görüşmeleri. Bütün genel 
müdürlükler geldi, taleplerine göre “o kadar istiyorsun, bunu ertele, bu olm az” 
filan. Sormaya başlayınca, talepler kısıldı, aşağı yukarı üçte bir kısıntı olmaya 
başladı. Özellikle birbirini tamamlayan işleri yapanlar arasında ödenek sorunları 
filan çıktı. Bütün bunlara göre, esasında bir gider bütçesi olan bütçe, yeniden 
ayarlanmaya başlandı.

Daha sonra da “üç yıllık bütçe tahmini getirin ” dedik. Üç yıl için neyi 
öngörüyorsunuz? Bu da alışılmamış bir şeydi. Çünkü, “eski köye, yeni adet” 
bunların hepsi. Üç yıl ilerisini görmek, dolayısıyla buna biraz alışmaya başladılar. 
Bilançoda da ileriye ait tahminler falan yapılmaya başlandı. Benden sonra ne 
oldu onu bilmiyorum tabii, fakat bütçenin mahiyeti buydu.
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Bütçe de, bilançto da Nisan ayında yapılan genel kurula götürülür. Orada 
hissedarların inceleme, soru sorma ve eleştiri yapma hakları vardır. “O olur, bu 
olmaz " diye el kaldırma hakları vardır. En büyük hisse Hazine’dir malum, Hazine 
geııelikle ses çıkarmaz. Çünkü, Hazine oraya getireceği, önereceği iki yeni üyeyi 
getirir. Denetleme kurulu seçimleri olur. İki denetçiden birini Hazine getirir, onu 
önerir, genel kurulla o mertebede ilgilenir.

Bir iki çok küçük hisse sahipleri vardır, onlar genel kurullarda konuşurlar. 
Onlar da epey yaşlanmışlardır. Ben oradayken iki epey yaşlı üye vardı. Onlar 
ilginç eleştiriler yaparlardı, her yıl aynı eleştiriyi yaparlardı “niye bu kadar para 
bastınız” falan gibi eleştiriler yaparlardı. Genel kurulun yetkisi vardır dediğim 
gibi, her şeyin üzerinde olan makamdır...

ERTUĞRUL - Personel giderlerini kendi para basarak mı ödüyor, Hazine’deıı 
mi alıyor?

KURUÇ - Hayır, Hazine’den hiçbir şey almaz Merkez Bankası...
ERTUĞRUL - Personel için bile?
KURUÇ - Tabii, tabii, bütün giderlerine kendi para basar. Onun için ücretleri 

saptamak problemdir. Bütçe oturumlarında daima dışarıda beklerler, “bu yıl 
yüzde kaç artış olacak” diye. Çoğunlukla hayal kırıklığıyla sonuçlanırdı. Yıllık 
enflasyon artışı ne olacaksa, devlet bütçesinde...

ERTUĞRUL - Tahmini enflasyona göre...
KURUÇ - Tabii, devlet bütçesinin üzerinde personele artış vermek 

düşünülmezdi, ücretleri saplarken ona göre hareket edilirdi. Öyle bir sorumııluluk 
gözetilirdi. Öyle keyfi “haydi bu sene aslanlarımız iyi çalıştı, şu kadar ücret 
alsınlar” bol kepçe düşüncesi zaman zaman bazı arkadaşlarınızın gönlünden 
geçerdiyse de bu beşeri bir zaaf, olmazdı tabii. Bütçenin çatılmasında buna dikkat 
edilirdi.

İşin şöyle bir tarafı var tabii. Merkez bankacılığı ince ve dikkatli bir iş, Merkez 
bankacıların hepsinin iyi çalışmak kaydıyla yüksek ücret alması da normaldir. 
Niye? Adama yüksek ücret vermezsen, özellikle de gençlere, özel sektöre 
giderler; sen kaliteli adam bulamazsın. Ama, kalitesiz bir merkez bankacılığı 
olamaz. Onun için kaliteli eleman istiyorsan, biraz cazip kılman gerekir. Onun 
için merkez bankacılığının böyle bir tarafı da var. İstisnai bir iş, başka yere 
eleman gitmemesi lazım,

Şöyle anlatabiliriz, üniversitecilik kadar önemli bir iş ama, üniversitelere 
kaliteli eleman gelmiyor, yani en iyi öğrenciler katiyen gelmiyorlar ve 
üniversitecilik bilim içeriği boşalan bir meslek haline geliyor. Dünyanın bilim 
standartlarından uzaklaşan, eleman kaybeden bir profili var.

Demek ki, bilim başta olmak üzere, önemli işlere biraz fazla ücret vermek 
makuldur, normaldir.

Dünyada da böyle. Ben daha çok Avrupa ülkelerininkiyle temas ettim.
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Orada gördüğüm de böyle. Öyle yoksul merkez bankacılar yok. Hatta merkez 
bankaları biraz şatafata meraklı olan yerler, modern resim koleksiyonları filan 
vardır hepsinin, öyle klasik koleksiyonları yoktur hiçbirinin, böyle bir snobizın 
vardı. Kendilerini farklı kılmaya çalışırlar. Toplumun geri kalan kısmı da merkez 
bankalarına pek sempatiyle bakmaz. Ama bazı meslekler böyle...

“ Bağımsızlık”

ERTUĞRUL - Merkez bankasının bağımsızlığına da girelim mi?
KURUÇ - O da küreselleşme döneminin özelliği tabii.
İki tarafı keskin kılıç yaııı var bunun. Bir, Merkez Bankası, hükümetlere tâbi 

mi olmalı meselesi var. Bunu ben sadece Merkez Bankası için değil, daha önce 
Planlama için de dile getirdim.

Şöyle: Önce Planlama için söyleyelim. İşleyişi bakımından Planlama, o 
da ilginç bir kurumdu. Şu anda ne yazık ki buharlaşmış durumda. Kimsenin 
duymadığı bir şekilde Türkiye sahnesinden sildiler. Ve buna karşı muhalefetten 
veya benzeri beklenebilecek yerlerden ses de çıkmadı: "Planlama Teşkilatı 
ömrünü tamamlamış ” diye mi kabul edelim; yoksa “muhalefet bu gibi işlerde 
görevini tamamlamış” diye mi kabul edelim bilmiyorum, belki ikisi birden.

Planlama gibi bir teşkilat Türkiye’ye lazımsa, -bugünkü Planlaına’nın 
halinden memnun olmayabiliriz ama- Türkiye’nin gününü ve geleceğini büyük 
ekranda görmekle görevli, düşünmekle görevli, dünyanın standartlarını ve 
Türkiye’nin standartlarını daima hatırlatmakla görevli bir yer olsun mu, olmasın 
mı meselesiyse, böyle bir kurumdan bahsediyorsak, o zaman burada konuşma 
görevini yapmayan, düşünme görevini yapmayan çevrelerle ilgiliyiz önce.

Eski veya olması gereken şekliyle düşünürsek, Planlama, hükümetten 
aferim alması düşünülemeyecek bir kurum, böyle bir şey olamaz. Olursa ne 
olur, sıradan hükümete bağlı bir genel müdürlükten ibaret hale gelir. Özelliğini 
kaybeder. Mutlaka bağımsız olması gerekir; ama, ölçülü bir bağımsızlık. Yani, 
hükümetten aferim almayacak ama, ülkenin işlerini kendini en sorumlu kurum 
olarak hissederek çalışacak, pişirecek, ortaya koyacak. Hükümetin ve toplumun 
önüne koyacak, sadecc hükümetin dc değil, toplumun da önüne koyacak. Yani, 
meslek odalarının, sendikaların, bankaların, şirketlerin vs. insanların önüne 
koyacak bir kuruluş olarak düşünmemiz lazım. Ve belirli aralıklarla, belirli 
vadelerle ülkenin geleceğine ait hedef gösterecek. Bu hedefler bağlayıcı olabilir, 
yarı bağlayıcı olabilir vs. Ama, hedefin bu olduğunu gösterir, yön gösterecek, 
yol gösterecek, büyüklük gösterecek, kalite gösterecek bir kurum. Bu kurumun 
mutlaka siyasasetçiden önemli ölçüde bağımsız olması ve katiyen ondan aferim 
almayı düşünmemesi lazım

Bu söylediklerim belki gerçeğe aykırı oluyor, Türkiye’nin gerçeklerine belki 
aykırı oluyor ama, biz biraz bunu yapmaya çalışmıştık o zaman, bunu yaparken
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kötü kişi olmayı göze almak lazım. Çalıştığımız dönemdeki “kötü” kişiliğimizin 
bir kısmı bundan ileri gelmektedir.

Karşısında bunu anlayan, takdir eden bir siyasetçi takımının olması lazım. 
Yani, Planlama’nın bir “ukalalar topluluğu” değil de, bu nedenle görev yapan bir 
yer olduğunu bilmek lazım. Sorumlu bir teknik kadro, en önemli teknik kadro 
diyelim. İşte, burada, bağımsızlık ölçüsü koymamız şart.

Yalnız, bu ölçüyü koyduğumuz zaman Planlama’nm sadece hükümete tâbi 
olmadığını değil, başka bir yere de tâbi olmadığını söylüyoruz. Hiçbir yere tâbi 
değil. Kendi çalışmalarına ve üstün olması gereken görüşlerine o çerçeveye sahip, 
bunlarla hareket eden bir yer diye düşünüyoruz. Onun için Planlama’da ücretlerin 
saptanması, kurumun temel ihtiyaçlarının giderilmesi, istenen toplantıların 
yapılması, istenen yere gidilmesi vs bütün bunların gerçekleşmesi lazım ki, böyle 
bir teşkilat çalışabilsin. Planlama için bu.

Benim çalıştığım dönemde alışılmış bir çalışma düzeni vardı ve teknik olarak 
bu yeterli görünüyordu. Orada müsteşar ve üç daire başkanı vardı o zaman: 
İktisadi Planlama, Sosyal Planlama vc Koordinasyon. Müsteşar, kendi usulüne 
göre başkanlarla teker teker konuşur, normaldir, islediği zaman bilgi alır, ister, 
ayrıntı sorar, dairede çalışan uzmanlarla ilgili bilgiler ister, ne iş yaptıklarını 
öğrenmek ister, gerekiyorsa onları çağırır onlarla konuşur; ama, daire başkamın 
aşmamaya çalışarak konuşur. Özel olarak olmaz, mutlaka daire başkanının 
bilgisi içinde olması gerekir böyle şeylerin. Bu hiyerarşi teknik olarak en iyi 
çözümü getirecek şekilde ayarlanmalı. Bunun dışında, daire başkanlarıyla olan 
görüşmesinin dışında üçüyle birlikte görüşür, üçü bir arada iken görüşür.

Bunun ötesinde Planlama’da nedense İngilizce olarak başından beri konmuş 
“staft”  diye bir toplantı yapılır. Staff, “ana kadro” demek. Bunda müsteşar, daire 
başkanları olur, bir de daire başkanlarının yanında şube müdürleri vardır, konuya 
göre gerekli uzman da olur. Müsteşarın uygun gördüğü zamanlarda toplanır. 
Merkez Bankası’ndaki gibi, ayda bir olacak diye bir şey yoktur, gerektiği zaman 
olur, her gün de olabilir, geceye kadar da sürebilir, ayda bir de olabilir, ihtiyaca 
göre de olabilir, ama yıllık programlardan önce mutlaka bir veya birkaç stafT 
yapılır. Yıllık programlar, beş yıllık planın yıllık dilimleridir, dolayısıyla yıllık 
program hazırlanmadan önce, ülkenin ekonomisiyle ilgili olduğu için bu yılın 
programı ne olacak diye uzun süren stafflar yapılır.

Plan hazırlarken, beş yıllık plan olduğu için en çoğu yapılır, en çok temas 
orada olur, bütün uzmanlar çağırılır teker teker, birçok meseleyi ayrıntılı olarak 
görüşmek gerekir, parçaların bütünleşmesi meselesinde bu toplantılar çok uzun 
uzun yapılır.

Bir de Planlamada Yüksek Planlama Kurulu (YPK) diye bir şey vardır. 
YPK'da, hükümetin ekonomiyle ilgili dört bakanı, Planlama’nm dört sorumlusu 
yani müsteşar ve üç daire başkanı, başbakanın başkanlığında toplanırlar. Dokuz
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kişilik bir kuruldur. Plancıların karşısında bakanlar oturur. Başta da başbakan 
oturur. Gerektiği takdirde çeşitli bakanlıkların bakanlar veya müsteşarlar ve 
teknik adamları da toplantılara çağırılır.

Mesela, demir-çelik meselesi görüşülecekse, o zamanlar Türkiye Demir Çelik, 
Sanayi Bakanlığı’na bağlıydı, Sanayi bakanı da bulunurdu. Onun müsteşarı, 
Demir-Çelik Genel Müdürü, hatta gerekiyorsa Karabük’ün müdürü, onun gibi... 
O zaman demir-çelik fiyatları merkezden, hükümet tarafından belirlendiği için 
fiyattan ötürü böyle toplantılar yapmak gerekirdi. Genişletilmiş YPK olurdu. 
Ama aslı, özü, karşıda siyasiler otoruyor, bu tarafta biz oturuyoruz.

Yıllık programdan önce mutlaka YPK yapılırdı. Yıllık programdaki YPK’ya 
mutlaka Maliye gelirdi. Hazine Genel Sekreteri gelirdi, Bütçe Genel Müdürü 
gelirdi. Çünkü bütçe yıllık programa göre yapılırdı. Orada bir yıl sonrasının 
iktisat politikasının ne olacağının mutlaka konuşulması gerekirdi.

Şimdi bütün bunlar şunu gösteriyor. Bu mertebede bir kurul, mutlaka belli bir 
bağımsızlığa sahip olmalı. Planlama ne ölçüde olabildi, bu müsteşarın o makamı 
yorumlamasına, ona göre hareket etmesine bağlı oldu. Ben, benden öncekiler, 
sonrakiler hakkında bir şey söylemiyeyim. Onu herkes, bilir, bakar eder vs.

Merkez Bankası’na gelince, merkez bankalarının bağımsızlığı, küreselleşme 
döneminde sermaye hareketlerinin serbestliği döneminin modası olarak çıktı. 
Dendi ki, "efendim Merkez Bankalarının hiiki'ımet kararlarından bağımsız 
olmaları gerekir ki, enflasyonu kontrol edebilsinler!’’ Hatta, bunun üzerine 
literatürde de epey kalem oynatanlar olmuştur. Tabii, önce yabancı literatür, 
sonra bizim değerli meslektaşlarımız bunları alıp olduğu gibi Türkiye’de de 
olması gerektiğini dile getirdiler: "Merkez Bankası bağımsız olmalı” filan diye; 
"enflasyonu ancak bağımsız olursa kontrol eder, aksi takdirde hükümet enflasyon 

yapmak isteyeceği için Merkez Bankası da enflasyona ayak uyduran bir kurum 
olur” dediler. İş, böyle başladı. Uzun sürdü. Türkiye’ye gelişi 2000 yılının 
başında oldu. Yani, şöyle diyelim Kemal Derviş gelmeden, Demek ki, 1999-2000 
filan o yıllarda oldu. Neden o yılarda oldu, çünkü 1999’dan önce Türkiye, IMF 
ile bana ağır gibi görünen bir sözleşme yaptı.

ERTUĞRUL- 1999 stand-by’ı...
KURUÇ - Cottarelli* miydi neydi bir adam vardı, o dönemde. Hakem ismi de 

olabilir yanlış söylemeyelim..." O dönemde oldu.
Önce bir şey söyleyeyim, sonra ona geleyim.

Avrupa M erkez Bankası

Aynı dönemde Avrupa Merkez Bankası’nın da kuruluşu var. Eııro’nuıı hayata 
gelişi var. Yani, 1998-99 filan. Bu ne demek oluyor bizim yönümüzden? Şöyle:

* IMF Türkiye masası şefi, İtalyan C'arlo Cottarelli.
** Hakem olanı Pirluigi Collina’ydı. İkisi de İtalyan olduğu için çağrışım yaptırdığı anlaşılıyor.
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Euro, bir para birliği olarak doğdu. Para birliğinin yavrusu olarak doğdu: Avrupa 
parası. Böyle olunca, Avrupa’ya bu kulübe üye olan ülkelerin bir ortak para 
birimine sahip olması gerekti. Paranın sahibi, yani imtiyaz sahibi daima merkez 
bankalarıdır, para otoritesidir basılacak paranın sahibi.

O halde, Avrupa parası basılacaksa tek tek ülke paraları ortadan kalkacak. Yani 
bir tencereye atacağız, biri eti atacak, biri patatesi atacak, daha önce anlattığımız 
basitleştirmeyle, biri tuzu alacak, kendinde ne varsa onu atacak, oradan bir yemek 
pişecek, yeni yemeğin adına euro diyeceğiz. Artık pişmiş olan o yemeğin içinden 
kendi domatesini, kendi etini, geri alamayacaksın, başka bir şey olmuş o, euro 
olmuş.

Bu mekanizma, herbiri ayrı paralara sahip ülkelerin kendi siyasi çatıları altından 
çıkarak Avrupa çatısı altısına girmesini gerektiriyor. Dolayısıyla merkez bankaları 
kendi hükümetlerinden, kendi siyasi şemsiyelerinden bağımsızlaştırıyor, fakat 
başka bir yere bağımlı hale geliyorlar (gülerek). Demek ki, merkez bankası 
bağımsızlığı, Avrupa’ya baktığımız zaman bağımsızlık değil, bir çatıdan çıkıp 
başka bir çatıya girmek oluyor. Avrupa çatısı altına giriyorlar. Bir ortak inşaatın 
altına giriyorlar.

“Bağımsız” TC M B

Bizdekinde de, buna benzer bir koku sezdim. Şöyle sezdim. IMF, “sizin 
bağımsızlaşmanız lazım ki, sizinle aramıza herhangi bir hükümet girm esin”
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diyor. Yani, biz resmen IMF’yc tâbi değilsek bile, kendi hükümetimizden çok 
IMF’yle yakınlaşmış oluyoruz, (gülerek) bu bağımsızlaşmanın sonucunda.

Merkez Bankası için o zaman yeni bir yasa hazırlanması gerekiyordu. 
Fakat, bundan banka meclisi olarak bizim haberimiz olmadı... Şimdi bunu 
açıklamak ayıp değil. 1999’da bunun bize verilmiş olması gerekiyordu. Daha 
doğrusu anlatılması gerekiyordu; böyle bir mesele var, buna göre de bir hazırlık 
yapılması lazım, düşünceleriniz nelerdir? Çünkü Merkez Bankası yönetimini 
birinci derecede ilgilendiren bir şey, “görüşünüz nelerdir” filan diye sorulmasını 
gerektiyordu. Böyle bir şeyden bizim haberimiz olmadı.

Ben böyle bir şeyler hissettiğim için, o zaman bir araştırma yaptım ve gördüm 
ki, IMF’nin elinde bir taslak var. Yani “Merkez Bankası Yasası tasarısı ” diye 
IMF’de bir şey var, ama bizim hukuk işlerinde yok... (gülerek)

Ben bu haberi aldığım ve bunu sorguladığım zaman tarih 2001 ’di, yeni bir 
başkan gelmişti veya gelmek üzereydi* O zaman bilgimiz oldu, ondan sonra 
gelmiş olan taslağı görüştük. Demek ki, Kemal Derviş hazırlatmadı, daha 
önceden, Derviş’in Türkiye gelme meselesi yokken, -çünkü onun gelişi kendisi 
için de 2001’in Şubatından sonra ortaya çıktı- oysa bunun görüşülmesi daha 
önceden 2000 yılında filan yapılmış.

Bunu, tasarı olarak geldikten sonra görüştük banka meclisinde. O zaman 
mütalaamızı söyledik, görüşlerimizi aktardık, oradaki görüşmelerde var bu, kim 
neler söyledi, görüşler şekilde var, herkesin düşüncesi var.

Ama başlangıçta bana öyle görünmüştü yani, tâbiyet ilişkisi biçiminde. Sonra 
öyle oldu mu tabii, onu da bilmiyorum. Ben görevden ayrıldıktan sonra bankanın 
IMF ile yakınlığı bir tâbiyet noktasına vardı mı, IMF politikalarının Türkiye’de 
gündemi kaplamasında banka ne derece bıı bağımızlıktan ötürü rol oynadı, 
benden sonrasını izlemeyemedim. Fakat, küreselleşme dünyasında, sermaye 
hareketleri dünyasında mutlak bağımsızlaşma mümkün değil. Bir merkez bankası 
bağımsızlaşıyorsa, bir başka çatıya daha ulvi (gülerek) şeyler için bir başka çatı 
altına girmek için bağımsızlaşıyor gibi görünüyor.

Burada gene esas mesele günlük işlerine müdahale edilmemesidir, bir başka 
çatı altına girmiyorsa da müdahale edilmemesidir. Başkanın ve banka yönetiminin 
hükümetten aferim almayı katiyen düşünmemesidir. Olabildiği kadar ulusal 
düşünebilmelidir. Çünkü yasanın değişmez 1. maddesi, orijinal adıyla “m akam  
Ankara'dadır”. Merkezi Ankara’dır. Cumhuriyetin iktisat politikasında 
bağımsızlığın ilk kurumudur Merkez Bankası. İlk kurulan kurumudur. Demek ki, 
belli bir ulusallıkla, -bu ulusallık hamasilik anlamında değil- ekonomik kararlarda 
kendi aklı ve görüşü çerçevesinde, hiç bir etki kalmadan, mahkemelerde yeminde 
öyle diyorlar ya hiçbir etki altında kalmadan haraket edilmesidir. Bağımsızlık 
buradadır.

* Şubat 2001 krizinden sonra Gazi Erçel istifa etti. Mart 2001 'de Süreyya Serdengeçti başkan oldu.
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Türkiye, finans dünyasında, uluslararası finansa tâbi bir oyuncu olduğu 
için çok ehliyetli olması, çok dikkatli olması lazım para idaresinin. Çünkü, 
para, küreselleşmenin dünyasında çok kolay kazandıran bir nesnedir, rantların 
kaynağıdır, finans dünyasının da önemli marifeti son yirmi yıl içinde bütün dünya 
çapında görüldüğü gibi, çok para kazandırmasıdır. O nedenle bağımsızlık ayrıca 
önemli. Yani bu hedging ve spekülasyon dedik ya bu işi bilerek buna görerek 
dikkatli olması birinci derecede önemli.

Analiz sınıfsal olmazsa
Tablo böyle. Dediğim gibi sınıfsal çizgide analiz önemli. Sermaye sınıfı rejimini, 

ayrıca değerlendirmek lazım, o bundan sonra daha net ortaya çıkacak. Bu 78-79’un 
değerlendirmesini sırf parti yönünden değil de, sınıflar rejimi olarak yapmak lazım. 
Sermaye sınıfının harekete geçmesi, dış dünya ile birlikte harekete geçmesi, böyle 
yapmamızın doğru olduğunu gösteriyor. Yoksa, CHP’nin içinde “o öyle yaptı, bu 
bunu" dedi, “o benim için bunu yaptı ”dan ibaret değil, oradan bir yere çıkmak 
mümkün değil. Politikacıların anılarında da hep "o onu dedi, bu bunu " dedi öne 
çıkıyor. Tabloyu bütünüyle merak eden bir anlayış anılarda ortaya çıkmıyor. Ama 
önce büyük tablonun ortaya çıkması lazım. Onun ipuçları var bence ve ipuçları 
da birbirini tamamlıyor. 1980’den sonra bu rejim herşeyiyle ortaya çıktı. Gelinen 
nokta belli. Gazetelerde var, kıdem tazminatını ortadan kaldırmak istiyorlar. Hepsi 
zaman içinde birbirini tamamlayan bir modele doğru gidiyor.'
* 2010 ilkbaharında, Türkiye’nin Anayasa değişiklikleriyle oyalanacağı günlerde açıklanan IMF 

üç aylık izleme raporunda, (Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın "IMF ile ilişkiyi bitirdik" 
derken, “IMF niye üç aylık izleme raporu veriyor, bu nasıl bilmiş ilişki" diye siyasetçilerin 
sorması gerekir) aynen şu ifadeler yer alıyordu:

"Yapısal politikalar
Rekabet gücünün geliştirilmesi ve istihdam artırıcı büyümenin sağlanabilmesi için 
yapısal reformların çok boyutlu olarak ele alınması gerekmektedir. Kayıtlı sektörde işgücü 
maliyetlerinin yüksek olması, rekabet gücünü azaltmakta ve kayıtlı sektörde faaliyet 
gösteren firmalarda istihdamı caydırmaktadır. Kıdem tazminatı sistemi OECD ülkeleri 
içinde en cömert olanlardan hindir. Asgari iicret ise yeni AB iiyesi ¡ilkelerin neredeyse 
tamamından daha yüksek seviyede olup, Türkiye'nin düşük gelirli bölgelerinde kısıtlayıcı 
olmaktadır. Rekabet gücünü geliştirmek ve kayıtlı sektördeki istihdamı artırmak için 
asgari iicret ve kıdem tazminatı reformları ile kayıt dışı ekonomiyi azaltıcı önlemler biı- 
umda yürütülmelidir. ” (a.b.ç.)
(ULUSLARARASI PARA FONU Türkiye-2010 Madde IV Görüşmeleri ve Program 
Sonrası İzleme, IMF Heyetinin Değerlendirmesi (28 Mayıs 2010) Kaynak: hazine.gov.tr 

Bunun Türkçesinin (I) kıdem tazminatının kaldırılması, (2) asgari ücretin düşürülmesi ve 
bölgesel asgari ücret uygulamasına geçilmesi olduğunu, o zaman A KP’nin yarattığı Anayasa 
değişikliğiyle uğraşıp kendi dertlerine kafa yormayan "işçi temsilcisi örgütler" ve "onların 
siyasi örgütlerinin ” hâlâ bu gerçeği anlamak için zamanları vardır.
Türkiye’nin kıdem tazminatı açısından “OECD”, asgari ücret açısından ise “yeni AB üyeleri” 
ile yani Avrupa’nın 2. sınıfı ile kıyaslandığı kuşkusuz dikkatlerden kaçmamıştır. Bilsay 
Hoca’nın sözünü ettiği gazete haberinin kökeni, 2010 Mayısındaki bu IMF “talimatı'’dır.
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Sermayenin yan güçlerinin kimler olduğu o tarihten itibaren ortaya çıkıyor. 
O zaman Kürtçülük hareketi henüz ortaya çıkmamış, dincilik hareketi henüz 
ortaya çıkmamış. Sokaklarda, Ülkü Ocakları çocuklarını filan vuruşturuyorlar. 
Ama, sermayenin bir yan gücü gibi ordu, 12 Eyltil’de çıkıyor. Darbeciler ortaya 
çıkacak. Demek ki, o tarihte yan güç olarak bugün Türkiye’nin siyasi yönetimine 
damga vuran ne lümpen proleterya var yan güç olarak, ne taleplerde bulunarak 
Tükiye’nin bölünmesi isteyen Kürtçülük hareketi var; ama, asker var ve askerin 
müdahalesini kolaylaştırmak için dc küçük yan güç olarak vuruşan çocuklar var.

Darbeden sonra onlar tasfiye olacak, fakat dinciler tasfiye olmayacak. Lümpen 
proleterya zaten bu sahnede yok. O zenginleştikten sonra ortaya çıkacak, Yani, 
1990’larda zenginleşecek ve ortaya çıkacak. Ötekiler tamamen emir kumandaya 
tâbi olacak güçler. Yani sermaye sınıfı rejiminin özelliği bu: Kullanılan yan güç 
bir süre sonra tasfiye ediliyor; mesela ordu, değil mi? Bir taşla iki kuş misali, 
hem tasfiye etmek, hem kendi yanlarına çekmek üzere. Bu politikaların bütününe 
bir itirazı olmayacak ordunun, hem de zamanı gelince Türkiye’nin cumhuriyet 
rejiminden uzaklaşması için önemli bir engel ortadan kalkmış olacak.

Lümpen proleterya o gün yoktu. Zenginleşmeye başladı 1990’larda, o zaman 
iktidara hak kazandı, yan güç olmaya hak kazandı.

Kürtçülük hiç yoktu, 1980’lerden itibaren ortaya çıktı, kullanıldı, hâlâ 
kullanılıyor, istenmiyor ki Türkiye’yi terk etsin; Türkiye’yi bölsün, ondan sonra 
terk etsin ...

Ama, hepsinin Türkiye kapitalizminin parçaları olduğunu görüyoruz. 15 
Mayıs 1979’da hücum borusu çalan sınıfı temsil eden TÜSİAD, bakıyorsun yan 
güçler lehine konuşuyor bugün. Diyor ki, “bölünsün mutluluk olsıın ” diyor bir 
tanesi: “Ne o/ıır” diyor?

Başbakana arz-ı hürmet ediyor. Yani, lümpen proleteryanın siyasi yönetimine 
“evet” diyor. Ama ordu hakkında, Ergenekon davaları hakkında sesi çıkmıyor. 
Böyle bir şey yok. Veya Türkiye’de hukuk, hakimler kurumsal olarak göçerken 
sesi çıkmıyor. Demek ki, birbirini tamamlıyor, zamanı şimdi gelmiş oluyor. Otuz 
yılı böyle hop diye bastırsak, bir yıla getirsek ve bir yılda bunlar yapılabilse 
o zaman göreceğiz berrak olarak. O zaman otuz yıla bakarak zamanı daha iyi 
anlayabiliriz.
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II. BÖLÜM: 

RENKLİ SİNEMASKOP

Bilsay Kııruç’a Armağan 229



1. DÜNYA

KURUÇ - Niçin bugüne geldiği anlamak için dünyadan bahsetmemiz şart 
oluyor. Niçin ekonomimiz böyle, niçin siyasetimiz böyle, niçin Cumhuriyet 
yıkılıyor? Bütün bunlar için 1980’den sonra olan, 1970’lerde tohumları atılmış 
ama 1980’den sonra dünyada olan gelişmeyi sadeleştirerek dile getirmek 
lazım Basitleşmek pahasına sadeleştirelim. Ondan sonra Türkiye’ye gelmek 
kolaylaşacak.

Son otuz yılda neler öğrendik veya neleri heniiz öğrenmedik? Niçin? 
Çünkü yaptıklarımız, konuştuklarımız, öğrenmemiz ölçüsünde ortaya çıkacak. 
Dolayısıyla neleri öğrendik, neleri az öğrendik?

Doğru veya yanlış ifade edebiliriz. Herkes bir şey öğrenmiş olabilir. Akademik 
dünya mensuplarının öğrendikleri öncelikli bizim için. Ondan sonra siyasetçilerin 
öğrendikleri gelecek. Öğrendiğin, “öyle değil de böyle olacak”, “o düşünce yanlış 
diyenler” olabilir; ama, ne öğrendik diye kendi kendimize bir düşünmeliyiz.

Çerçeve

1970’len hatta, 1945’ten girerek, şöyle sadeleştirebiliriz 1980’den sonra 
olanı. Daha önce çeşitli vesilelerle konuştuk. Dünya bir “Pax Britannica” 
dönemi yaşadı. Sonra, “Pax Americana”ya geçti. Ben, böyle bir çerçeve olmazsa 
bilgilerimiz doğru yerine oturmaz diye düşünüyorum. Sosyal bilimlerde böyle 
bir çerçeveye muhtacız. Çünkü iki yüz yıldır yaşananlar ve sosyal bilimlerde 
ekonomide ve siyasette “niçin o öyle oldu da. bu böyle oldu, bu böyle olmadı 
da, şöyle oldu ” falan diye açıklayabileceğimiz şeylerin izahını ve analizini ancak 
böyle bir çerçeveye atıf yaparak çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Yapay bir 
çerçeve yapmıyoruz kendimize, olan şeylerin çerçevesini bulmaya çalışıyoruz ki, 
o çerçeveden hareketle, bunlardan sonrasını çizebilelim.

Dünya egemenliği

Ve bu dünya egemeni iğine dayanıyor. Dünya egemenliği olmaksızın, kapitalizm 
ayakları yere basan, kendini zenginleştiren ve kendi mantığına göre işleyen bir 
sistem olamıyor. Onun için dünya egemenliği lazım. Dünya egemenliği için de, 
kapitalizm bir devlete muhtaç. İngiliz aklı bunu böyle teşhis etmiş, bir devlete 
muhtaç. O halde kapitalizmin devleti ve devletin kapitalizmi var. Bu kapitalizm 
dünya çapında bir kapitalizm olmak zorunda. Neden? Ee, çünkü teknoloji, bilgi, 
görgü, ulaşım vs ile dünya çapında kaynakların dünya çapında seferber olması, 
siyasetçilerin dünya çapında karar alınası aşamasına gelinmiş. Arlık dünyanın 
bir bölgesinde egemenlik döneminde, yahut da dünya üzerinde gevşek, zayıf 
egemenlikler, zayıf sözsahibi olma dönemlerinde değiliz. Dünya üzerinde mutlak
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sözsahibi olmak dönemine gelmiş bulunuyoruz. Teknoloji ve diğer şeylerdeki 
gelişmeler kapitalizmi buraya getiriyor. Buraya getiriyorsa, bütün insanlar bunu 
düşünmek zorunda. Bu sisteme "evet” diyenler, biat edenler de; "bu sistemle 
olmaz ” diyenler de bunu görmek zorunda.

Asimetri

Bunu böyle saptarsak, şunu da görürüz. Bu, asimetrik bir sistemdir. Yani, 
ülkeler arasında eşitlik ilkesi kabul edilemez. Bir yöneten var ve diğerleri var. 
Diğerleri çeşitli derecelerde yönetene tâbi olacaklar. Böyle işleyecek; kapitalizm, 
böylece kendini güvence altına alacak.

Bu, 19. yüzyılda İngilizlerin eliyle gelişti. Altın standardına oturdu. Onları 
daha çok derslerde konuşuyoruz. İki hafta sonra çıkacak kitapta da yazıldı.’ 
Tekrar etmeme gerek yok. Yalnız şu oldu: Kapitalizmi dünya sistemi olarak ve 
iddiayla ortaya koyan, yürüten, buna kendi damgasını vuran devlet, yani İngiltere, 
yani kapitalizmle özdeşleşen devlet; ekonomik gücünü, teknoloji gücünü ve 
dolayısıyla diğer kapasitelerini de 20. yüzyılın ilk çeyreğinde artık kaybetmeğe 
başladı. Takati zayıfladı. Bir dünya sistemini fark etti, uyguladı, nasıl daha da ileri 
götürülebileceğini gördü, sezdi, tasarımlar yapma noktasına geldi. Fakat, artık 
-bir türlü yaşlanma arazı mı diyelim- kapasitelerini kaybetti. Ama, bu bilgisinden 
vazgeçmedi. Bu vazgeçilecek bir bilgi değil çünkü. Dolayısıyla 1930’ların krizine 
girdik. Temel kökeninde bu var.

O tuzlar’daki fırsat

1930’ların krizine girdik ve o dönemde asimetri bozuldu. Yani, bir egemenin 
ve diğerlerinin var olduğu asimetri bozuldu. Her ülke kendi ayrı kişiliğini fark 
etmeye başladı. Böyle bir şans doğdu, 1930’larda. Biz de bu şansı gördük ve doğru 
değerlendirdik. Yani, “hayt savulun, biz Osman/ı İmparatorluğu 'ndan geliyoruz, 
biz de imparatorluğuz” filan gibi naralar atarak değil de, dünyada kendi ayakları 
üzerinde durabilen, gelişmek isteyen, uygarlaşmak isteyen bir devlet kurmanın, 
bir halk için kutsal ve tarihi bir iş olacağını bildik, tarihin verdiği bu şansı algıladık 
ve ona çok uygun kadroların kuvvetli öngörüsüyle şansı öyle değerlendirdik.

Devletin değil, sistemin krizi

Ama, bu dönem kısa sürdü, kapandı. İkinci savaştan sonra, yani, kapitalizmin 
kendi içindeki kapışması, yeni egemen kim olacak kapışmasından sonra, yeni

* Söyleşi Eylül'ün başında yapılmıştı. O kitap, Eylül 2011 ’de çıktı. Bu Armağan’ın editörleri
için "o” kitap, yani “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi - Büyük Devletler ve Türkiye”
(İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, Eylül 2011), Bilsay Hoca ile birlikte çalışma keyfinin
yaşandığı ayrı bir ‘rahle-i tedris’ dönemi oldu. Bunun için ayrıca şükranlarımızı sunarız.
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egemen kapitalist devlet ve onun ekonomisi ortaya çıktı. Orada da İngilizler, 
gerekli bilgiyi, (gülerek ve gülmeye devam ederek) -tümünü değilse de- gerekli 
bilgileri, yenisine devrettiler. Dediler ki; “bak, kurallara göre oynarsak, 
kapitalizmi kurtarabiliriz. ” Çünkü, 30’da kapitalizm bunalıma girdi. Devletin 
buhranı değil, devlet adamları aciz duruma düşmediler, kapitalizm aciz duruma 
düştü. Dolayısıyla kapitalizmi kurtarmak için, sadece kapitalizmin iki devletini 
İngiltere ve Amerika’yı düşünerek birşey önermediler. "Tamam, sen yöneteceksin, 
tarihi görev, eriştiğin kapasiteler bakımından sana düşüyor, biz de ‘başdanışman ’, 
eski, ‘saygıdeğer aktör' rolünü oynamaya devam edeceğiz ” dediler, “biz de var 
olacağız, yeni koşullara kendimizi uydurarak var olacağız’’ dediler.

Dolayısıyla, 1970’lere kadar kurallı kapitalizm yaşandı. Fakat, kapitalizm, 
kurallara sığmayan bir şey olduğu için, kendi iç dinamikleri, yönetici devletlere 
daima sürprizler hazırladığı için, 1945’ten sonra dünya kapitalizminden sorumlu 
olan devlet, yani Amerika, bu işin başlangıçta kurgulandığı gibi olmadığını, 
olmayacağım gördü. Ama, kapitalizmin istediği devlet oydu. Dünya mutlaka 
bir asimetri ile yönetilmeliydi. I3ir egemen devlet, bir yönetici devlet olmalıydı. 
Kapitalizmin güvencesini sağlama görevleri ona düşüyordu; dolayısıyla 
değişiklikler de ona göre olacaktı.

Kurallı kapitalizm = Refah devleti

1970’lerin başında şu ortaya çıktı. Amerika ekonomide, gitgide açık veren 
bir devlettir. Açık vermesi zorunludur. Çünkü kapitalizmin islediği harcamaları 
yapması için, açık vermesi lazımdır. Ama, 1970’c kadar birde işin öteki yüzü ortaya 
çıktı. Kurallar dendiği zaman, İngilizlerin, daha doğrusu Keynes’in önerisiyle ve 
Amerikalıların da o tarihte bunu kabulüyle -yani, Roosevelt döneminin sonunda 
kabulüyle, Roosevelt’in aklı da Keyııesçi bir akıl çünkü- kurallı bir kapitalizm 
yaşandı. Bu kurallı kapitalizmin, bugün geri dönüp baktığımız zaman en önemli 
tarafı, ekonomide sermaye hareketlerinin yasaklanmasıydı. Yani, sermayenin 
dünya gezisinin yasaklaıımasıydt. Sermayenin kurala bağlanmasıydı. Hem 
kapitalizm olacak, hem de sermaye kurala bağlanacak, (gülerek) olur mu böyle 
şey?

Defansifbirsistemdi. Neden defansifti? Çünkü Keynes’in ve İngilizlerin aklına 
göre, kapitalizmin kendisini onarması için, mutlaka defansif bir dönem yaşaması 
lazım. Yani, kamu harcamalarıyla kendini onaracağı bir dönem yaşaması lazım.

Bu dönem, Avrupa'da bir yeni ürün yarattı: Refah devleti. Refah devleti, 
kapitalizmin kaynaklarım sermaye sınıfının rakibi olan sınıfla -bir nebze de olsa- 
paylaşması demekti. Ne biri, ne öteki kapitalizmin doğasına uygun. Yani, ne 
defansif kalmak, sermaye hareketlerini sınırlamak, kapitalizmin doğasına uygun; 
ne de refah devleti. Çünkü bu, sahip olduğu kaynakları, yarattığı kaynakları âdeta 
eşitmiş gibi öteki sınıfla da paylaşmak demek...
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Kapitalizmin çıkardığı ders

Demek ki, 1970’e gelinince, kapitalizm yeni dersler çıkardı ve yeni tasarımlar 
yaptı. 70’te bu bu tasarımların ipucu vardı. Ama, iki önemli dersi hemen yürürlüğe 
koydu. Bunlardan bir tanesi defansif sistemin reddidir: Keynesçi sisteme son. 
Yani, kamu harcamaları olmaz mı, olur; ama nereye olur? Kamu harcamaları 
sadece askeri harcamalar için olabilir.

İkincisi, refah devleti diye bir şey, böyle bir şey kabul edilemez. Bu, Avrupa'da 
otuz yılda gerçekleşmiştir. Çok zararlı bir üründür (gülerek), çoook zararlı bir 
üründür; sınırlanmalıdır. Durdurulmalı ve smırlanmalı ve kabilse tüketilmelidir 
ve dünyaya yayılmaınalıdır. Çünkü bu mikrop (gülerek) eşitlikçiliği besler, 
simetriyi besler. Bu mikrop dünyaya yayılmaınalıdır.

“Toplum diye bir şey yoktur”

Gerçi, refah devleti, bu dönemde, kapitalizme meşruiyet kazandırmıştır. Orta 
sınıfı ve çalışan sınıflan âdeta "kapitalizmle de yaşanabilir canım, oluyor işte ” 
fikrine inandırmıştır. Böyle bir fonksiyonu olmuştur ama, daha fazlası kabul 
edilemez. Bu kadarı yeter. 1970’lerin sonu gelindiği zaman bu düşünce artık açık 
seçik ifade edildi. Bunun peygamberleri ortaya çıktı. En önemli peygamberlerden 
biri siyasetçi olarak Margaret Thatcher. Thatcher şöyle dedi: “Toplum diye bir 
şey yoktur ” Bunu açıkça söyledi: "Toplum diye bir şey yoktur. ” “T/ıere is no 
such tlıiııg as society” dedi İngilizce: "Toplum diye bir şey yoktur. ”

Yani, “oyun b itti” diyor. O zaman kapitalizm artık yeni bir döneme giriyor: 
Atılgan, yırtıcı, yayılmacı ve kendine özgü disiplini olan bir yeni kapitalizm 
dönemine giriyor.

“Tüm iktidar serm ayeye”

Bu yeni dönemin bazı özellikleri var, bu özellikleri de öğrenmiş olmamız 
lazım. Kapitalizmin 1920’lerden sonra unuttuğu bir şey. Ara verdiği, refah devleti 
döneminde mecburen ara verdiği bir şey... Bizim kitapta da bahsettiğimiz, 
üzerinde durduğumuz, âdeta tez olarak benimsediğimiz bir şey: Kapitalizm tüm 
iktidarı ister, paylaşmaz. Paylaşırsa, kendi doğasına aykırı düşüyor. "Toplum 
diye bir şey yoktur"  dediği zaman, “tüm iktidar sermayenin olacak ” diyor. "Buna 
göre değişiklikler olacaktır ” diyor.

Bu yeni dönemin birinci kritik halkası bu. Bu çizgide, yani "tüm iktidar 
sermayeye ” çizgisinde, ekonominin seçkinleri ile siyasetin seçkinleri birleşecek. 
Bunu bir B planı yok. Bunun geri dönüşü yok, refah devletçi döneme bir geri 
dönüş olamaz. Kabul edilemez. Yeni dönem bu. İkincisi, demek ki, iktidar 
denen şey, yani, güç olmadan kapitalizm sistem olarak algılanamaz. Bütünlüğe
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sahip olması, siyasetle yani devletle ekonomiyi, yani kapitalizmi birleştiren 
bir bütünlüğü olması gerektiğini ortaya koyan bir şey lazım. Bu esası ortaya 
koymamız lazım. Bu hem kapitalizm için, hem de kapitalizim yürüyebilmesi 
için var olması gereken büyük devletlerin bir varlık-yokluk meselesi halinde 
ortaya konur. Yani, “böyle olmazsa bizler var olamayız ” biçiminde ortaya konur.
1980 dönemeci bu. Demek ki, 50-70 dönemindeki yaşadıklarından çıkarılan en 
önemli ders bu ve buna dayanılarak yeni tasarımlar yapılıyor ki, otuz yıl sonra 
bugünkü tabloya baktığımız zaman çıkarılan dersin en önemlisinin bu olduğunu 
söyleyebiliyoruz.

İktidara ortak çıkarsa

Burada, bir de şu var: Niçin refah devleti yayılmamalı? Yani, böyle ne 
giizcl bir dünya olur, halklar mutlu olur, kaynaklar eşit dağıtılır, böyle güzel bir 
kapitalizm olamaz mı “güleryüzlü” bir kapitalizm? Yok, doğasına aykırı bir şey. 
Neden? Çünkü ekonomik birikim, bunu yaratacak takatte artmıyor. Kapitalizmin 
ekonomik birikimi, kâr oranlarının sürekli artışı mevcut teknolojiyle, mevcut 
talep yapısıyla bir yere kadar geliyor. Geldiği yer 1970. 1970’te bir dünya sistemi 
olarak âdeta sınırına gelmiş oluyor. Teknoloji bilgisi bakımından, yarattığı ürünler 
bakımından, yarattığı kurumlar, kurumlaşmalar bakımından bu. Çünkü, o tarihte 
sıkıntılar başgösteriyor. İki yönden başgösteriyor; bir, kâr oranlarının düşmesi 
krizi denebilir, bir çok, özellikle Marksist iktisatçılar bunu böyle ifade ediyorlar.

İkincisi, iş sınıra dayanınca, olmuyor. Kâr oranlarından daha çok, teknolojik 
bilgi, yani bilimin kapitalizmi destekleme gücünün kontrol edilemeyişi, yani 
arttırılamayışı... Çünkü, bilim öyle komutayla gelişen bir şey değil ki veya 
yeni teknolojiler, yeni ürünler yaratma, istediğimiz şekilde böyle hemen 
tasarlayabileceğimiz.

ERTUĞRUL - Yön verebileceğimiz, önceden planlayabileceğimiz...
KURUÇ - Planlayabileceğiz bir şey değil... Bunun kontrol edilemeyen bir 

tarafı var. Dolayısıyla mevcut ürünlerle, mevcut talep yapısıyla bir yerde sınıra 
geliyoruz O talep yapısıyla da kâr oranlan daha fazla artmıyor. Burada bir 
sıkıntıya giriyor ama, ikinci tarafı bunun kadar önemli bir tarafı var, o da şu: 
Bu dönem, yani defansif olma mecburiyeti ve refah devleti, yani biraz paylaşır 
olma, “güleryüzlü” gibi olma mecburiyeti, kapitalizm için daha tehlikeli bir şeyi 
yaratıyor. O da bu sistem değişirse, paylaşmaya başlayanlar, çalışan sınıflar, orta 
sınıf, "bıı sistem böyle işliyorsa, bizim payımız daha da büyüsün" diye iddia 
sahibi olmaya başlıyorlar.

Siyasi bilinçlenme artıyor. Bu bilinçlenme arttığı zaman kapitalizmin eşitlikçi 
bir düzene dönüştürülmesi için gelişmeler başlıyor. Bunu hem merkezinde 
görüyoruz, özellikle Avrupa’da, hatta Amerika’da. 1960’ların gençlik
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hareketlerini, Fransa 1968’i filan düşünürsek, hem merkezinde görüyoruz, bütün 
ülkelere bu sirayet ediyor, hem onun arkasından gelen Vietnam savaşındaki 
büyük kamuoyunda görüyoruz. Yani, kapitalizmin askeri gücünün durdurulması 
gerektiğinde görüyoruz, hem de İskandinavya’da bunu aktif şekilde ortaya 
koyan modellerde görüyoruz; ki, onun da başını İsveç çekecck. İsveç’te Palme, 
doğrudan doğruya sermaye şirketlerinin yavaş yavaş çalışanlar tarafından 
devralınması projesini getirecek. Demek ki, kapitalizm için kendi içinden doğan 
tehlikeli bir gelişme başlayacak. Onun için kapitalizmde “hiçbir şekilde iktidar 
pay ¡aşılamaz! ” Kapitalizmin çıkardığı derslerin bence en önemlisi bu.

Uydu kapitalizmler: Kapitalizm sadece m erkezde olamaz

İkinci bir nokta, yani birinci kritik halka diyebileceğim şey “tüm iktidar 
sermayenin” meselesi idi. Bunda kopma olamaz. İkincisi ise, sadece merkezde 
kapitalizm olamaz. Yani, bir dünya sistemi mecburiyeti varsa, o zaman kendine 
uydu kapitalizmler yaratmak zorunda. Daha doğrusu, bütün dünyayı uydu 
kapitalizmlerle donatmak zorunda. Niçin? Çünkü sistem kaynak yaratma 
bakımından tıkanmışsa, o zaman yeni bir yayılmacılık dönemine ihtiyacı vardır. 
Yani, bugün yaşadığımız şey. Bugün başlangıcı olan şey, yeni kaynaklara 
el koyabilmek. Tıkanmıştır çünkü. Yeni kaynaklara el koyabilmelidir. Bu 
aşamalarda yeni teknolojilerin yepyeni ürünler yaratması -mesela, benim buradan 
çıkıp kendi helikopterime binip evime gitmem gibi- böyle şeylere ihtiyaç yok. 
Belki ileride olacak ama, ne zaman olacak? Amerika, bütün Afrika’yı denetimi 
altına aldıktan sonra, kaynaklar çok bollaştıktan sonra veya Asya’nın bütün 
madenlerine, doğal kaynaklarına el koyduktan sonra. Tasarını böyle bir tasarım. 
Bu bollaştıktan sonra ancak kâr oranlan yeniden artabilir. O zaman da zaten eğer 
bu noktaya gelmişse, tüm dünya kapitalizmin uydularıyla, uydu kapitalizmlerle 
donanmış olacaktır. Demek ki, ikinci noktada, kaynakları güvence altına almak 
için dünyanın çeşitli ülkelerinde, onlar her ne kadar kendilerini bir tür bağımsız 
saysalarda (gülerek) oralarda mutlaka uydu kapitalizmlere ihtiyaç vardır; bire bir 
aynı modele inanacak, onu uygulayacak. Bire bir uygulama mecburiyeti vardır,

İkinci nokta da, bunları yaratma ve merkezle bütünleştirme projesidir. Bu da 
ikinci kritik halka oluyor. Demek ki, iki kritik halkada sağlam durması lazım. 
Alınan dersin, yapılan tasarımın özü bu gibi geliyor bana. Bu böyle ifade edilmiş 
değildir, ama bugün geldiğimiz noktada öğrenmemiz gereken şey kanımca budur.

ERTUĞRUL - Aslında, şu anda kapitalizm nasıl yıkılır üzerine kafa 
yoruyoruz...

KURUÇ - Buradan giderek bir şeyler bulabilmemez lazım. Tabloyu doğru 
koyarsak, o zaman zayıf halkalar ortaya çıkar.
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“D ersin i alınış da ediyor ezb er”

KURUÇ - Dolayısıyla burada kapitalizmin 50-70 döneminden aldığı dersler ve 
ondan daha sonrası için ne olacağı hakkında -kendine göre- verilmiş kararları var. 
Demek ki, bu iki noktayı baştan bir saptamamız lazım. Meselenin temelinde hem 
(1) Avrupa modelinin yayılmaması var, kapitalizmin artık defansif olmayacağı 
ve Avrupa modelinin sakıncalı bir model olduğu, yani refah modeline dayanan 
projenin sakıncalı olduğu var; hem de (2) yeni kaynaklara el koyma meselesinin 
dayanılmaz şekilde öncelikli hale geldiği var.

Bayan Thatcher’in 1979’da "toplum diye bir şey yoktur"  hücum borusunu 
çalması bunu gösteriyor. Bu olmadan yeni kaynaklara el koyma meselesine 
geçilemez. Yani, önce Avrupa bazlı refah devleti modeli enterne edilecektir. Zor, 
çünkü önce içeride, kapitalizmin kendi içinde temizliği ve güvence lazım. Bu 
temizliğin önce burada yapılması lazım. 1980’li yılların Avrupa’daki iktidarları 
İngiltere başta olmak üzere... Almanya, Kohl zamanında onu izledi; Mitterand,
1981 seçimini kazandı ve ondan sonra bu modele döndü. Sosyalist programdan 
vazgeçti. Yani Avrupa'nın kapitalizme güvence vermek üzere, içeride temizlik 
dönemini yaşadı.

Buna direnenler; "Avrupa'nın refah devleti modeliyle geldiği yerde artık 
kapitalizm içinde çalışan sınıflar lehine bir rejim değişikliği lazımdır” çizgisini 
önerenler, bunun için adım atanlar da yok oldu. Burada hiç unutmamamız 
gereken önemli bir şey var. Olof Palme’nin katli, çok önemli. Çünkü Palme, 
öldürülmeden önceki yıllarda, adım adım, adım adım, adım adım şirketlerin 
temettülerinin gitgide “çalışan fonu” diye bir fona ayrılması ve belli bir süre sonra 
oradan çalışanlara geçmesi modelini uyguluyordu. Orada sendikalar merkezi 
bir güce sahipti, yani herkes sendikalı ve sendikalar merkezi bir güce sahip ve 
dolayısıyla bu modelde, ekonominin yönetimi üzerinde çalışanların söz hakkı 
gitgitde artıyor. Böyle bir model. Palme’nin katli işi bitirdi.

Palme’nin katli, Sovyetler’in dünya sahnesinden çekilişi kadar önemli, çünkü 
Avrupa’da kapitalizmin aradığı temizlik ve güvence için en önemli adım bu oldu. 
Ondan sonra hiçbir ülkede buna benzer bir teşebbüs olmadı. İsveç dahil olmak 
üzere hepsi boyun eğdiler.

Parçalanan ve sa ğ la şa n  sol

Demek ki, 1980’li yıllar, Amerika’da Reagan yılları, İngiltere’de Thatcher 
yılları ve Avrupa'da da bunu izleyen yıllar. Defansif dönemin sona erdirildiği, 
siyasetin yeni gelecek ekonomi çizgisine ona kolaylık sağlamak üzere boyun eğdiği 
yıllar. Yeni gelecek ekonomi çizgisi 80’li yıllarda hemen başladı. Özelleştirmelerle 
başladı, deregülasyonla başladı. Amerika’da, İngiltere’de önce onlarla başladı. 
Yani kapitalizmin klasik ülkeleriyle başladı. Nasıl Bretton Woods’ll o ikisi ortaya
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koymuşsa, 1980’lerde de o ikisinin ana çizgileri çektiğini görürüz. Şunu göreceğiz: 
Adı sosyal demokrat partiler olanlar dalıil, siyasette şu oldu. Sol kanat önce bölündü, 
Mesela İngiltere’de İşçi Partisi parçalandı, Sosyal Demokrat Parti diye bir parti 
ortaya çıktı, etkisizleştirildi. Diğer ülkelerde de parçalandı. Mitteraııd komünistleri 
kendi ittifakından ayırdı. Solda bir parçalanma dönemi. Ve bunu izleyen dönemde 
de, yeknesak parti. Yani, sağcı parti ile solcu parti arasında bir milimetre fark var. 
Böyle bir yeknesaklaşma önce kapitalizmin merkezinde oldu.

Amerika, zaten ayrı bir diyar. 80’li yıllarda Reegan'a karşısına doğru dürüst bir 
aday çıkmadı. Şunu kaydetmek lazım “50-70 döneminden kapitalizmin çıkardığı 
dersler" demiştim. Amerikan kapitalizmi 1950'de şu dersi çıkarmıştı: "Bir daha 
Rooseve/t olmayacak! ” Bu dersi çıkarmıştı. Onun için bir daha Roosevelt olmadı. 
Nasıl 1980’den sonra bir daha refah devleti olmayacak dersi çıkarmışsa, 1950’de 
de bir daha Roosevelt olmayacak dersini çıkartmıştı ve bir daha olmadı.

Tek taklidi olarak Johnson söylenebilir. Taklitleri bile Roosevelt olmadı. Yani 
Clinton’dan, bu Obama’dan falan bahsetmek Roosevelt’in ruhuna saygısızlık 
olur. Onun için böyle bir saygısızlık yapmayalım. Kapitalizmin artan gücü, bir 
daha Amerika’da kesinlikle Roosevelt istemiyor. Önemli bir ders de buydu.

1980’Icr, siyasette bu yeknesaklaşmaya geçiş dönemi oldu. Siyasette 
yeknesaklaşma, ekonomide defansif ve bölüşümcü dönemin Palme’nitı katliyle 
herkesin anlayacağı şekilde sona erdirilmesi daha sonra göreceğiz ki, 1990’lardan 
itibaren bizimki gibi ülkelere de kuvvetli örnek oldu. Türkiye’de, 1980’lerde 
başlamıştı, 80 darbesi bunun için gereken şiddetteydi zaten, ama yetmezdi bu 
tabii, 1990’lardan sonra -yeni dünya ekonomisinin oynadığı yeni rol diyelim ona- 
kapitalizmin dünya ekonomisinde oynadığı yeni rolle daha anlaşılır hale geldi.

Eski, “yeni” şablon

Peki, “yeni” olarak ne olabilirdi? Bir kere, siyasetle yani devletle ekonomiyi, 
yani kapitalizmi birleştiren, bütünleştiren biryeni şablon lazım. Bu kuralsız olacak 
dediğimiz gibi, çünkü kurallı demek defansif demek, kuralsız olacak. Kuralsız ve 
yayılmacı olacak. Bu da ancak ve ancak, kapitalizmin kendine yeni ve yeni ve 
yeni piyasalar açmasıyla yapılabilirdi. Dünyada piyasalaşmaya tâbi olmayan çok 
geniş alanları ve çok geniş kaynakları -ki, bunların önemli bir kısmı ya serbest ya 
da kamu, serbest olduğu için kamu gözetiminde, denetiminde mülkiyetindeydi- 
buraları kendi mülkiyetine geçirerek olabilirdi. Bir “yeni” kapitalizm, ancak bu 
sayede zemin kazanabilirdi ve ancak bu sayede siyaseti sürükleyecek yakıtı elde 
edebilirdi.

Yeni yakıt: Kazanm ak için kazandır

Bu yakıt olmaksızın biz yeni siyaseti açıklayanlayız. Mesela, Türkiye’de 
AKP’nin varlığını açıklayanlayız. Demek ki, yeni yakıt lazım. Bu, hem merkezi
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için böyle, merkezindeki yeknesaklığın sürdürülmesi için böyle, hem de uydu 
kapitalizmlerde aynı şablonun sürdürülebilmesi için böyle. Yani “zart, zu r t”tan 
önce yeni yakıt lazım. Bunu sürdürebilmek için, sadece, arazileri, mülkleri, 
varlıkları satın almak değil, insanları da satın almak gerekiyor. Böylece 
parasal güç öne çıkıyor. Yeni döneme “küreselleşme” denmesindeki temel etken, 
sermayenin dünya gezisi. Sermayenin dünya gezisi olmaksızın küreselleşmeyi 
açıklayanlayız. Bütün dünya, sermayenin gezisine açılmalı ki, biz küreselleşme 
denen bu gezinin de ötesinde, birçok unsur taşıyan şeyi açıklayabilelim. Bu da 
parasal gücün öne çıkması demek oluyor.

Reel olarak tıkanmış, yani üretim, teknoloji vs bakımından bir sınıra gelmiş, 
takatinin daha lazla ötesine geçemeyecek bir yere gelmiş olan kapitalizm, 
o zaman ancak parayla, yani ancak finans boyutunun öne çıkmasıyla varlık 
kazanabiliyor. Dolayısıyla, 1970’lerin sonları, ama esas olarak 1980’lerden 
itibaren dünyada finans piyasalarının ortayı çıkışında, finans piyasalarının ana 
işlevinin bu olduğunu görüyoruz. Yani yayılmacılığın sağlanması, bunun için 
yeni enstrümanlar yaratılması. Bu yayılmacılıkta da insanlara ve şirketlere 
ekonominin yeni aktörlerine zenginleşme vaadiyle yeni müşevviklerin ortaya 
çıkması. Müşevvik diyelim, çünkü parasal güç yeni müşevviklerle ortaya 
çıkar. Yani, o eski banka cüzdanıyla ortaya çıkmaz. Mutlaka yeni sertifikalar, 
bilmemneler filanla ortaya çıkacak. Risk artacak, kazanç da artacak o ölçüde. 
Çünkü her yayılmacılık risk taşır, ama kazanç vaadiyle... Bu dönemin risklerin ve 
kazançların yükseldiği dönem. Bu da ancak finansın organize olmasıyla oluyor. 
1980’den itibaren mutlaka, bankalar ve para ve sermaye piyasaları başta olmak 
üzere, dünyanın finans tablosuna, oradaki değişikliğe bakmamız lazım. Oradaki 
değişikliği görmemiz lazım. İnsanların hangi mesleklerden olursa olsun oralarda 
çalışmak için niçin can attıklarına dikkat etmemiz lazım.

Bu dönemden öğrenmemiz gereken özellikle bunlar oldu. Hem merkezinde, 
hem de uydularında... Gene şunu da unutmamamız lazım, kapitalizm kendisinin 
rakibi olarak sahneye çıkan güçlerle birlikte var olamaz. Yani, tahammülü yoktur 
artık.

“Tüm iktidar benim ! ”

Bu zaten 1920’lerdc başlamıştı, -kitapta da biraz yazdık ya- Sovyetler’iıı 
ortaya çıkışından sonra. Sovyetler’in istediği, daha 1920’de daha, hatta 1918’den 
itibaren belki, kapitalizmle birlikte var olmak, “peace o f  constance” denen şey. 
Lenin’in ilk önerilerinde falan bu vardır ve Sovyetler bu tezi ha bire işlerler, 
yabancı sermayeye güvence verirler, onun için düzenlemeler çıkarırlar, “alın 
madenleri işletin” filan derler. Dünya kapitalizmi bunları yemez: “Tüm iktidar 
benim ” der. “İktidarımı paylaşmam ” der. “ 'Peace o f  constance ' diye bir şey
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yoktur. 'Barış içinde bir arada yaşam ak’yoktur. Çiinkii o takdirde, benim elde 
edebileceğim kaynakları sen idare edeceksin, olıır mu öyle şey ” der. Sovyetler’i 
yıkma meselesinin temelinde, “onlar gelip de benim ülkemdeki rejimi 
değiştirecekler” değil, “onlar böyle tehlikeli bir fikrin dünyada yaşayabileceğini 
ve yayılabileceğini, yani benim el koyabileceğim kaynakları gereksiz yere 
insanlara terk etmem fikrini yayacaklar" vardır.

Demek ki, ilk andan itibaren reddetti. Locarno Antlaşması da bunun 
belgesidir. Sovyetleriıı dikenli telle çevrilmesinden hiç vazgeçmemiştir. “Dünya 
kaynaklarını ben kimseyle paylaşmam, tüm iktidar benim ” der.

Bu fikir değişmedi. Bu fikir, Sovyetler ortaya çıkınca çıktı: “Tiim iktidar 
benim !” Nasıl, Leniıı, "tüm iktidar sovyetlere” demişti; bunlar da buna karşı 
böyle söylemediler ama, böyle olduğunu gördük: “Tüm iktidar benim ” dedi.

Demek ki, iktidarın bütünlüğü, paylaşılmazlığı; çekişmenin altında -ki, 21. 
yüzyılda da bunu yaşacağız, mutlaka yaşayacağız- bu mesele var. İktidar, yani, 
hangi kaynakların kimin olacağı? Çalışan insanların dünya nimetlerinden ne kadar 
pay alacağı meselesinin temelinde bu çekişme olacak. Dolayısıyla 1980’lerde 
şu açıkça ortaya kondu: "Biz rakibimiz olan güçlerle, sahneye çıkan güçlerle 
birlikte var olamayız. Önce kendi temizliğimizi yapalım. ” Yapıldı. Bilindiği 
gibi, Palme’den sonra Avrupa’da iş bitti ve sonra da, 89-90-9l ’de de Sovyetler 
çekildiler sahneden. Barış içinde bir arada yaşama dönemi, 91’de kesinlikle sona 
erdi.

Yani, “içeride de birlikte var olamayız, dışarıda da birlikte var olmayız. Tüm 
iktidar bizim ” meselesi. Yeni doktrin olarak adı böyle söylenmese de, bu ortaya 
çıktı.

Herşeyin piyasası olacak

Bunun için ekonomide, parasal güç; yani, finans piyasaları çok önem kazandı. 
Amerika, artık kapitalizmi kuralsız kapitalizm haline getirdiği için, ama asimetriyi 
dünyada sürdürmek istediği için, yani bir merkez olacak ve diğerleri bu model 
için yaşayacak, herşeyin piyasaları olacak. Herşeyin piyasaları ortaya çıktıkça, 
finans piyasaları öncelikli, yani öteki piyasaları sürükleyen, öteki piyasaları 
yaratan bir role sahip oluyor. Böyle olduğu için, bunun her kapitalist devlette bir 
muhatabının olması lazım. Bu da merkez bankalarının önemini artırdı. Demek ki, 
merkez bankalarıyla finans piyasaların ver-kaç oyunu 1980’lerde başlıyor. Bugün 
de devam ediyor. Esas olarak oyun bu. Krizde de oyunun, 2008’deki krizde de 
oyunun bu olduğunu görüyoruz.

Dolayısıyla, 1980’den sonra sihirli sözcük “piyasa”dır. Bu, kapitalizmin 
yegâne zenginleşme rejimi olduğuna inanan tüm çevrelerin uzlaştığı bir şey. 
Tüm çevreler bunda uzlaşmıştır: "Biz piyasalara inanırız" dediği zaman; “ben
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kapitalizmin yegâne zenginleşme rejimi olduğuna inanırım ” demektir. Yoksa 
kitabi anlamı yoktur. Bizim iktisat kitaplarımızda kalıplaştırdığımız piyasa ile 
filan bunun ilgisi yoktur. Bunun ötesinde bir vak’adır bu. Çünkü, “piyasalar” 
dediğimiz zaman böyle girdaplarla işleyen bir cereyan, tsunamilerle işleyen bir 
cereyan olarak algılamamız lazım. Neden? Çünkü bu kitaptaki diyagramlarda ve 
matematiksel formüllerde görülmeyen bir şey, kendi tiplerini yarattı.

Enayice düşünceler

Yeni tipler, yeni rantlar, yeni kârlar bunları yaratıyor. Burada önemli sözcük 
“yeni”. Bu tipler kapitalizmin yeni tipleri ve kendi yeni siyasetçilerini yaratıyor. 
Dolayısıyla biz, -dikkat edersek- kapitalizmin her büyük atılım yaptığı dönemde, 
kendi “yeni”lerini yarattığını görüyoruz; tipler olarak, girişimciler olarak. 
Varlıkları ve insanları satın alına süreçleri olduğunu görüyoruz. Ve hatta zaman 
zaman öyle noktalara geliyoruz: "Yahu eskiler, bunların yanında zemzemle 
yıkanm ıştı” gibi (gülerek) düşüncelere dalıyoruz değil mi? Mesela, George W. 
Buslı'la* ChurchilPi kıyasladığımız zaman "ahh” falan diyoruz. Yani, enayice 
düşüncelere sevk ediyor bizi.

Hem Keynes’in defansif sistemini, hem refah sistemini ikisini birden 
reddettikten sonra, -bu ikisinin reddi şart, o ilk koşuldu- kendi atılgan, yırtıcı, 
yayılmacı ve kendisine özgü disiplinini, yani, piyasalarla merkez bankalarının 
verkaçlarına dayanan disiplini yaratması kolaylaşıyor. 1980’lerden sonra 
öğreneceğimiz temel mesele -öğrenmiş miyiz, öğrenmemiş miyiz- temel mesele 
o.

Bunda, gene dikkat edersek kişiler arasında da herhangi bir uzlaşmazlık yok. 
“Pax Britannica” biteli çok oluyor ama İngiliz aklı orada. “Pax Americana”da, 
İngilizlerle Amerikalıların bu noktada aralarında herhangi bir ayrılık olmadığını, 
bütün bu söylediğim noktalarda tamen uzlaştığını görüyoruz. İngiltere de 
iktidarda kim olursa olsun.

ERTUĞRUL -Aynen...
KURUÇ - Demek ki, siyasetin yarattığı seleksiyonda -çünkü, siyaset 

seleksiyonla işler- partilerin yönetimine geçenler, siyaset sahnesine çıkan tipler, 
bu noktada, mutlaka bunlara el basmış oluyorlar.
* Obama’dan önceki ABD başkanı (43. başkan) George W. Bush’utı babası, George (H. W.) Bush 

da ABD başkanıydı (41. başkan). Eski başbakanlardan ve cumhurbaşkanlarından Turgut Özal, 
(Bilsay Hoca’nın bu söyleşideki hitabı ile “Turgut”) baba Bush’un yakın arkadaşı olmakla 
övüniirdü ve kendi iddasına göre Baba Bush’a “Sen güneyden, ben kuzeyden İnik'a girelim" 
demişti. Kalibre açısından baba ile oğul arasında ne kadar fark olduğuna tarih karar verecek. 
Ama, Türkiye açısından ikisinin de ortak noktası Türkiye’yi Irak bataklığına sürüklemeye 
çalışmış olmalarıdır. Baba Buslı döneminde Turgut Ö zal’ın Irak’a saldırmasını, dönemin 
Genelkurmay Başkanı Necip Tonımtay’ın istifası önledi; oğul Bıısh döneminde ise, TBM M ’de 
yeterli oy çoğunluğunun sağlanamaması.
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İngiliz İşçi Partisi kendi içinde buna aykırı, bunu ortaya koyan adamlarını 
yaratmıyor mu, yaratıyor ama azınlıkta kalıyorlar. Taa 1980’lerin Tony Benn’ inden 
itibaren parti içinde muhalifleri çıkıyor. Almanya’da yaratmıyor mu yaratıyor. 
İşte yarattı, adam Sosyal Demokrat Parti’den istifa etti, Oskar Lafontaine, Sol 
Parti’ye lider oldu. Yaratıyor ama, siyaset sahnesine damgasını vuramıyor; çünkü, 
ekonomi ile siyasetin tam bir bütünleşmiş gücü ortaya çıkmış oluyor.

Satılık düşünce sahipleri

"1975 sonrasında parasal güç öne çıkıyor ve herşeyi ve herkesi satın almaya 
başlıyor” dedik. Bunun en kolay, ama kritik aşaması düşünce sahiplerini satın 
almadır. 1980’lerde o nedenle “yeni” doktrin sahiplerinin çoğalarak ortaya 
çıkışına şaşırmak lazım. Burada değişen temel düşünce, yani, düşünce sahipleri 
düzleminde kabul ettirilen ve onların üstlendikleri misyon şu oluyor: “Ekonomi 
alanı, ortak akla göre ve toplumun kabullerine göre tasarlanan bir şey değildir. ” 
Yani, toplumun ortak değerleri ve geleceğe ait arzularıyla belirlenen bir şey 
değildir. Tersine, bunu tersine çevirmek lazım. Ekonominin esas ajanı, toplumun 
ortak aklı değildir, piyasalardır.

Bunun tanımı var mıdır, yoktur. Piyasaların ne olduğu belli değildir. Ancak, 
biraz önce söylediğimiz kapitalizmin yeni tipleri, o ana kadar ortada olmayan 
yeni tipleri, yeni girişimcileri, yeni rant sahipleri, yeni kâr sahiplerinin çizdiği 
ve çizeceği bir şeydir, piyasalar. Yani, “şu piyasadır ” dediği zaman, onlardır. 
Dolayısıyla toplumun geleceğini belirleyecek olan da budur. Yoksa toplumun 
ortak aklı diye bir şey yoktur. Zaten, Madam Thatcher’in söylediği gibi; “toplum 
diye bir şey yoktur. ”

Bu çizgi, 1980’lerde geniş ölçüde işlendi. O tarihe kadar var olan şey, tersine 
çevrilmiş oldu. İşte, Keynesçiliğin de “kapitalizmin günahı” olarak yazdığı 
“toplumun ortak aklı” diye bir şey vardı. “Bu kapitalizme bir defansif iktisat 
politikası düzlemi getirmiştir, refah devleti diye bir muzır mikrop yaratmıştır. 
Bunu tersine çeviriyoruz. Toplum kabul eden bir şeydir. ” Aktif bir yapıya sahip 
olmamalıdır. Bu çizgi, bu tersine çevirme çizgisi, ekonominin ve siyasetin 
müştereken yeni misyonudur. Böylcce bir bütünlük kazanması lazımdır.

Kuralsız kapitalizmin kuralları

Kuralsız kapitalizm dönemini, yönetici o olduğu için -tabii- Amerika açıyor, 
Kurallar yok mudur? Kurallar vardır, ama zaman zaman ve oyun içinde değişir. 
Yönetici rolünü üstlenenler kimlerse, kapitalizimin öngörüleri ve ihtiyaçları 
nelerse, onlara göre kuralları koyar ve kaldırırlar. Koyar ve kaldırırlar. Nasıl 
bugün, mesela Amerikan Merkez Bankası üç yıldır alabildiğine para basıyorsa, 
ama daha önce bu kitaba katiyen uygun değilse, o kuralı kaldırdı, bugün bunu 
koydu. İhtiyaca ve öngörülere göre karar verir.
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ERTUGRUL - (Gülerek) Bizim Merkez Bankası başkam, “Amerika para 
basıyor, doların değeri düşecek, bir dahaki y ıl bizimki artacak” diyor...

KURUÇ - (Gülerek) Ne diyeyim, ayıp olur (Kahkahalar)...
Bu kuralsız kapitalizmin bu özelliğine göre sermayeyi ayırabiliyor. 

Sermayenin yayılmasını sağlayan bu kuralsızlık oluyor. Sermayenin yayılması 
işin esası. Fakat, kuralların konup kaldırılması esas olarak yöneticiden başlıyor. 
Bunu, daima sistemdeki asimetriyi göz önünde tutarak değerlendirmek lazım. 
Bu, sermayenin daha önce girmeye yeltenmediği alanları, -bunlar fiziki alanlar 
olabilir, doğal kaynaklar olabilir, hizmet alanları olabilir, eğitim, sağlık, sosyal 
hizmetler olabilir- bunları yok edip onların yerine başka şeyler koyup, daha 
önce girmeye yeltenmediği alanları işgal edebilmesi demek. Bu da finans 
sermayesinin yayılması, kapitalizmin yeni ihtiyaçlarının parayla ve parayla 
eşdeğer enstrümanlarla beslenmesi sayesinde oluyor. Burada da merkez bankaları 
yeni gelişilen finans piyasalarıyla daha önce bahsettiğimiz ver-kaç oyununu 
oynuyorlar.

Demek ki, son yirmi-otuz yıldır, ama özellikle son yirmi yıldır kapitalizm, bu 
eksen etrafında; merkez bankaları-piyasalar ekseni etrafında, yeni ihtiyaçlarını 
merkez bankalarına böyle bir pivot rolu vererek oynayabiliyor. Yeni kapitalizmin 
aradığı, muhtaç olduğu yeni disiplini sağlamak onlara düşüyor. Ama, mutlaka 
piyasalarla anlaşma halinde olması lazım. Onlara karşı olmaması lazım. Onların 
istemediği şeylerin yapılmaması lazım. Demek ki, bu böyle bir ver-kaç oyunu.

Dolayısıyla bu, yeni enstrümanlar yaratma ve finans piyasalarının büyük 
adım atmasında 80’ler ilk aşama oluyor. Yeni doktrin, yani bu kuralsız kapitalizm 
doktrini, ama ‘‘siyaseten Amerika yönetir ”i yerleştirecek şekilde desteklemesi 
ilk aşama oluyor. Özelleştirme, deregülasyon, IMF’ye yeni görevler verilmesi...

Mesela, bunların önemli biri Latin Amerika ülkelerinin bu dönemde 
-1980’lerde- artık kredilendirilmcmesi. Çünkü, IMF 1970’lerde, Latin 
Amerika’yı belli programlarla kontrole alma görevini yerine getiriyordu. 1973’te 
Bretton VVoods’un bitmesinden sonra Latin Amerika ülkeleri büyük açıklar verdi, 
büyük enflasyonlarla karşı karşıya kalınca IMF burada bunları disipline edici rol 
oynadı, bunlara kredi verdi, krediledi. Ve hatta o dönemde şunlarr ortaya çıktı: 
Bu ülkelerin borçlanma takatini aşmak üzere dediler ki; “ormanlarınızı satın. ” 
Yani, bugün Yunanistan’ın karşısına dikilen mesele, o tarihte Latin Amerika’nın 
karşısına dikilmişti. Hatta, Latin Amerika’nın bazı ülkelerinde -Arjantin veya 
Brezilya olabilir-Amerikan Hâzinesi, onların karşılık gösterilerek borçlanılması 
için bono -yanlış hatırlamıyorsam “kredibons”- çıkardı. Latin Amerika’yı bu 
dönemdeki -1970’lerdeki- darbeleri falan de hesaba katarsak Amerika’nın 
istediği kalıba sokmak üzere bir ilk denemeydi, bugün öyle görünüyor. Bir ilk 
deneme dönemi olduğu ortaya çıkıyor.

Fakat, 1980’den itibaren de şu ortaya çıkıyor, ''yahuyazık değil mi kaynaklan
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bu ülkelere veriyoruz? ” 1980’den sonra kaynaklar gitgide Amerika’nın kendisine 
yönelmeye başlıyor. Neden? Çünkü Amerika’nın açıklan artmaya başladı Açıkları 
artmaya başlayınca, Amerika’nın borçlanma ihtiyacının gitgide büyüyeceği 
ortaya çıktı; büyüyeceği ortaya çıkınca dünyada sermaye hareketlerinin daha çok, 
daha büyük dalgalarla olması gerekti. Yani, sermayenin Amerika’ya dönebilmesi 
için, sermayenin daha büyük ölçülerde parasal olarak -dünya likiditesi diyoruz ya 
buna iktisatta- likiditenin artması gerekti ki, likidite Amerika’ya dönebilsin. Yani, 
Amerika borçlanabilsin. Özellikle 1980’leri geçtikten sonra bu ihtiyaç büyüdü. 
Amerika’nın dünyadan kredi çekme ihtiyacı büyüdü.

Onun bir nedenini şurada bulabiliriz: Sovyetler bitti 90’da, Sovyetler bittikten 
sonra Amerika artık askeri üstünlüğünü, fiilen dünya üstünlüğü haline getirmek 
zorundaydı, onun için de ekonomik olarak açık verecekti, dünyadan borçlanacaktı.

Kuralsız kapitalizmi yaymanın bir başka yolu

Dünyadan borçlanacak fakat, dünyada askeri üstünlükle yeni yayılabileceği 
alanlara doğru ilerlemek için mesela Yugoslavya’nın parçalanmasıyla başlayan 
çeşitli projeler uygulayacaktı. Demek ki, daha önce kurulmuş olan dengeleri 
değiştirmek, bunun sonucunda uluslararası hukuku geçersiz kılmak üzere eski 
Sovyet arazileri veyahut da nüfuz alanlarında bölmeler ve bıınıın sonucunda da 
kendine bağlı uydu kapitalizmler yaratması gerekiyordu. Yeni dönemde emperyal 
olmasının emredici bir tarafıydı bu. O nedenle, bu dönemde Amerika’nın askeri 
harcamaların arttığını, teknolojik gelişmelerin gitgide daha üstün silahlara 
çevrildiğini, kiralık askerlerin arttığını, orduların gitgide daha çok “profesyonel” 
denen, ama kiralık asker şekline dönüştüğünü, bunların artık kıtalararası 
işgörmeye başladığını, yani, artık eski ordu kavramının da değişmeye başladığını 
görüyoruz. Bunlar iktisadın dışında, ama finans kaynaklarının ucunun buraya 
geldiğini görebiliyoruz. Demek ki, bu dönem, dünyanın kapitalizme göre yeniden 
şekillenmesi döneminde, Sovyetler’in ortadan kalkmasından, tükenmesinden 
-kendi kendilerini tüketmelerinden diyelim ona- sonra bir ikinci adım oluyor. 
Böyle bir dönem açılıyor. Bu dönemde uydu kapitalizmler şekillenmeye başlıyor.

Avrupa’nın sahibi kim?

Avrupa ise, 1970’lerin ikinci yarısı, ama özellikle 1980’lerin başından itibaren 
tartışılmaz biçimde Alman ekonomisinin üstünlüğüyle, yeni bir istikrar rejimi 
benimseyecekti. 1980’lcrde bu ortaya çıktı: Avrupa, Almanya’ya göre şekillenecek, 
böyle bir istikrar rejmi olacak. İstikrar rejiminde Alman bankaları güçlenecekler, 
önemli rol oynayacaklar, destekleme rolü oynayacaklar ve dolayısıyla Alman 
bankalarının güçlenmesiyle eş zamanlı olarak Bundesbank, Alman Merkez 
Bankası da güçlenecek. Yani, Avrupa çapında rol oynayacak. Bunun sonunun.
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I990’da Doğu Almanya’nın satın alınmasına varacağını göreceğiz. Sovyetler 
tükenirken, Doğu Almanya’yı da Almanya satın aldı, parayla satın aldı.

Diğerleri zaten Doğu Avrupa ülkeleri, onlar, İliç bağımsızlık dönemi yaşamamış 
ülkelerdi. Daha öncelerini düşünürsek, bunlar zaten Sovyet şemsiyesine 
sığınmışlardı. O şemsiye kalktığı anda, bunlar doğru Brüksel’deki AB şemsiyesi 
altına girdiler. Bunlar, kendi başlarına var olamadılar zaten.

Fakat, Almanya’nın özel bir durumu var. Almanya’nın Avrupa projesinin 
şekillenmesi için, Doğu Almanya’yı satın almasına ihtiyaç vardı, parayla aldılar. 
Tabii, bunu aldıktan sonra da süratle bir Avrupa projesinin gündeme gelmesi 
gerekiyordu: Doğu Avrupa ülkelerinin Brüksel şemsiyesi altına girmesi; bu da 
1990’lı yılların süreci... Demek ki, 1990’lı yıllarda gidilen nokta, Almanya 
Avrupa’da kendine göre bir istikrar rejimi tarifi yapıyor ve bunu yaptığı zaman 
"Avrupa ekonomisi benden sorulur” diyor. Bunu yaparken de mutlaka bir yeni 
rezerv parayı yaratma sorumluluğu ile karşı karşıya. Demek ki, Almanya’nın 
sorumluluğunda fakat Almanya’nın açıkça söylemediği, "bu sistemin kreditörii 
benim demediği”, bunu üzerine almadığı bir sistem kuruyor. Neden demiyor? 
Çünkü, bu kadar, ne yapacağı belli olmayan bir yığın, başıbozuk ülke var. İtalya 
gayrisafi milli hasılasının yüzde yüzyirmisi kadar borçlu. Belçika öyle. Yunanistan 
zaten acayip bir yer. Ötekiler İspanya, Portekiz vs: "Sistem benden sorulur" derse, 
"bunların biitiin borçlarını, başıbozukluklarını gideririm ” demek zorunda..

ERTUĞRUL- (Gülerek) “Abi para, abi p a ra ” diye hepsi peşinden koşacak... 
KURUÇ - (Kahkahayla) Böyle bir şey söylemedi. Ama herkes biliyor ki, 

Avrupa Almanya’dan sorulur. 1990’lar demek ki, böyle geçti ve sonlandı. 1999’da 
yeni Avrupa parası, dünyanın yeni rezerv parası, o tarihte de söylemediler; "bu 
yeni rezerv paradır” demediler. Çünkü söylenseydi, o zaman "sahibi k im ” 
sorusu çıkacaktı. Sahibinin, bir Avrupa siyasi projesiyle ortaya çıkması lazımdı. 
Siyasi projeyi yapamadılar. Demek ki, Avrupa siyasi projesini -çok zor bir şey 
bunu yapabilmek- ertelemek zorunda kaldı. Bir-iki deneme yaptı olmuyor. Bu 
para, fiilen rezerv para oldu. Ama kimse bunun sahibini söylemedi. Şimdi bugün 
2011 ’de gündeme geliyor. (Gülerek) Ayıptır söylemesi, biz o zaman söylemiştik' 
(Kahkahalar). Ben demiştim ki, "çok güzel bir proje yeni bir rezerv para, ama 
küçücük bir kusuru var, bunun kreditörii yok. ” O günkü gazetelerde var: Kreditör 
yok.

* Bilsay Kuruç’un bu sözlerin söylediğinde, tarih 12 Eylül 2011’di. Henüz Almanya’nın euro’ya 
kefil olması gündemde değildi. Almanya, o yasayı kendi meclisinden 30 Eylül 2011’de 
geçirdi. Avro bölgesine ayırdığı kaynağı iki kat artırdı, yani “avro'nun sahibi benim” dedi. 
Yunanistan’da, Avro bölgesini tehlikeye sokacak gelişmelere izin vermedi. “AB yardımını” 
daha doğrusu "AB kararlarını" referanduma götürmeye kalkan Başbakan Yorgo Papandreu’yu 
bu kararından vazgeçirdi, karşılığında kendisine “nazik bir jübile” ile iktidardan çekilme şansı 
tanıdı ve yerine bir “teknokratlar hükümeti” kurdurdu. Bilsay Kııruç bir kez daha “ayıptır 
söylesi, biz söylemiştik" dese yeridir, demek de hakkıdır.
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Şimdi ortaya çıkıyor. 2009, 2010, 2011 ’in sıkıntısı, bir türlü kreditörlüğü 
üstlenmek istemiyor. Derse, Alman vergi mükellefi, bütün delibozuk, başıbozuk 
ülkelerin harcamalarını fiilen üstlenmiş olacak. Böyle bir sıkıntı içinde yaşıyorlar. 
Tabii, bu sistemin merkezinde vardı.

1980’lerde, gene, kapitalizmin bu gidişini kolaylaştıran bir şey, Sovyetler’in 
durgunluğa girmesi. Sovyetler’in durgunluğa girmesi bize şunu gösteriyor. Dünya 
ekonomisi teknolojik bir sınıra gelmişti. Taleplerin artık şekillendiği, ürünlerin 
artık ortaya çıktığı, teknolojinin daha fazlasını, daha yenilerini, yepyenilerini 
yapamadığı bir sınıra gelmişti. Bunun yaratığı bir çekişme diye de bakabiliriz 
Sovyet-Amerikan çekişmesine. Çünkü bu noktaya geldiği zaman askeri tahsislerin, 
askeri güçlenme meselesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Ekonomiler daha fazla 
genişleyeıniyorlaısa, yeni kaynaklarla verimli bir şekilde işleyemiyorlarsa, güç 
gelip askeri güçlenme meselesine geliyor. Sovyetler gitgide bu tuzağa düştüler. 
Ekonomi yılda ya yüzde bir büyüyor ya da o kadar hızla bile büyiiyemiyor artık. 
Askeri üstünlük projelerine, yeni füzelere, kıtalararası füzelere gitgide daha çok 
kaynak ayırmak gerekiyordu. Buna bazıları bir “Amerikan tuzağı” dediler, ama 
Amerika da ayııı oyunu oynuyordu. İkisi de karşılıklı bu oyunu oynadılar. Tabii, 
askeri üstünlük projelerine daha çok kaynak ayırmak ekonominin büsbütün 
durgunluğunu sürdürmesi demek oldu ve bunun sonunda Sovyetler...

ERTUĞRUL - (Gülerek) On, yirmi yıl sonra -Amerika iyice çökünce- şöyle 
bir tarih de yazılabilir,: “Sovyetler erken çekilerek Amerika'nın yıkılmasını 
sağladı ..

KURUÇ-Olabilir...
ERTUĞRUL - "Kenarageçip bekledi” diye de yazılabilir...
KURUÇ - (Gülerek) Olabilir buna vaktimiz var, şimdi seyrediyorlar zaten.
Dolayısıyla, Sovyetler 1980’lerde askeriye hesabına çok şeyler yaptılar, 

sosyalizm hesabına hiçbir şey yapmadılar (karşılıklı gülüşmeler)... Böyle bir 
dönem oldu 1980’ler sosyalizmde.

O karanlıkta siyaset

Kapitalizmin, bu uydu kapitalizmler yaratarak dünya çapında "tüm iktidar 
sermayenin”, tüm iktidar ve yayılma tasarımının, yani, 2000’li yıllar tasarımının, 
1980’lerde henüz bazı düşünceler şeklinde olduğunu görüyoruz. 1980’lerde 
bugünkü dünya tasarımı henüz ortaya çıkmamış, düşünceler şeklinde var. 
Uydu kapitalizmler henüz şekillenerek ortaya çıkmamış. 1990’lardan itibaren 
Amerika’nın askeri üstünlükle bölme, işgal projesinden sonra ilerleyecek. Bu 
noktaya, somutlaşma, resmileşme, resmi politika haline dönüşme, sloganlarını 
yaratma noktasına 1990’lardan sora gelecek. O nedenle Türkiye gibi uydu 
kapitalizmler bu dönemde belirsizlik içindeler. 80 darbesinden sonra Türkiye 
bu uydu kapitalizm rejimine doğru büyük adım atmış olmasına rağmen, Türkiye
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kapitalizmi henüz kendini koruyacak, kendi içinde tasfiyelerini yapacak durumda 
değil; yan güçlerini geliştirememiş, tam şekillendirememiş durumda. Kısmen 
bu nedenle de, Türkiye’nin siyaset dünyası etkisiz bir dünya. Siyaset, enerji 
yaratmıyor topluma. Çünkü, toplumun esas enerjisi, siyasal organizasyonla ortaya 
çıkar. Demek ki, insanların bilinçlenmesinde bir karanlık dönem 1980’ 1er. Buna 
darbenin yarattığı büyük ürküntü ve geçmişin umutlarından artık hayal kırıklığı 
ile vazgeçmek falan gibi şeyler söyleyebiliriz ama toplam olarak 1980’lerin 
Türkiyesinde siyasette kaotik bir tablo var. Önü açık olmayan, belirsiz bir tablo 
var.

2. T Ü R K İY E  

Keyfiyet - Kemiyet

Gazeteci Kurtul Altuğ televizyonda programlar yapıyor. Onlardan birinde 
bana çok önemli görünen bir anısından bahsetti. O da şu: Çok partili düzene 
geçtikten sonra 1946’dan itibaren, DP sahneye çıktı. Celal Bayar ve diğerleri 
yurt gezileri yapmaya başladılar, gazetecileri de yanlarına alıyorlardı. Kurtul 
Altuğ da o zaman genç bir gazeteci. Bu 1947 falan herhalde, öyle bir tarih olacak. 
Celal Bayar trende -o zaman trenle yapılıyor seyahatler- gazetecilerle konuşurken 
şöyle demiş: “Demokrasi bir keyfiyet (nitelik) değil, bir kemiyet (çoğunluk) 
meselesidir” “Bir keyfiyet değil, kemiyet meselesidir. ” Son derece önemli geldi 
bana. Çünkü Türk siyaset yaşamını, dolayısıyla Türkiye’nin kaderini nasıl bir 
anlayış üzerinde seyredebileceğimizi gösteren bir işaret.

Celal Bayar noktası olarak bunu saptarsak, şu çıkıyor: Kemiyet meselesiyse 
siyasi rejim, bu kapitalizmin mutlaka kazanacağı bir zemindir ve böyle olmuştur. 
Türk kapitalizmi bebeklik döneminden ergenlik dönemine doğru geçerken bunu 
çok doğru kavramıştır. Türk kapitalizmi bir öğrenme süreci içindedir ve öğrenme 
süreci içinde neyin işine yarayacağını, neyin yaramayacağını ayırarak ilerlemiştir. 
Böyle, “Cumhuriyet 'e gönülden bağlıdır, Cumhuriyet ’in özel sektörü ” gibi şeyler, 
gerçek dışı sözlerdir ve bizi doğru bilgiye götürmez. Çünkü, kapitalizmin kendi 
öğrenme süreci içinde, işi nasıl öğrendiğini, nasıl bir açıdan baktığını, sadece 
ekonomiye değil, -bununla mutlaka içiçe- siyasete de nasıl bir açıdan baktığını 
da daima hesaba kalmak lazım. İş, kemiyet yani, “sayısal çoğunluk meselesinden 
ibarettir” olunca, bu şu demek oluyor: Siyaset, sayısal çoğunlukla idare edilir. 
Bitti! Kaliteye gerek yoktur.

Oysa, Cumhuriyet bir kalite rejimiydi. Demek ki, demokrasiyi bunun karşısına 
koyuyoruz başından itibaren: “Çoğunluk kaliteyi yenebilir, tasfiye edebilir” 
diyoruz. Buna karşı savunma silahlarımızın olup olmadığı, yani demokrasinin 
bir kalite rejimi olup olmayacağı, dolayısıyla ekonomisinin de 1923’ten
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itibaren tasarlandığı gibi, bu ülkenin kendi başına ayakla durmasını sağlayıp 
sağlamayacağını, bir sayısal çoğunluğa emenat ediyoruz ve nokta koyuyoruz.

Daha çok, daha çok, daha çok güç

Bu nokta çok önemli ve bu, Türkiye’de kapitalizmin gelişme meselesini 
nasıl algıladığı ile birebir örtüşüyor. Ondan sonraki bütün gelişmeler gitgide, 
gitgide, gitgide buııu doğruladı. Şunu doğruladı ki; Türk kapitalizmini en baştan 
-diğer vilkelerinki de tabii ki böyle olmuştur- ilk günden itibaren; yani, 1922- 
23’ten itibaren başka bir gözle irdelemeliyiz. Türk kapitalizminin ilk günden 
itibaren Cumhuriyetçi olduğu gibi yanlış algılarla kendimizi aldatmaınalıyız. 
Kapitalizmin kendisine has öğrenme süreçleri vardır. Kendine has arzuları vardır, 
kendine has gelişme mantığı vardır. Dolayısıyla en azından son kırk yıla bakarsak, 
1970’Ierdcn bugüne doğru bakarsak görürüz ki, şunu öğrenmiştir en çok ve bunu 
öğrenmek istemiştir: Daha çok güç lazım, daha çok güç lazım ve daha çok güç 
lazım. Öğrendiğini bu üç şeyde özetleyebiliriz.

En çok bununla meşgul olmuştur. Bunun için de şu yoldan gitmeli, bu yoldan 
gitmeli değil. Geliştikçe, kapitalizmin sahip olduğu, gelişme süreçi içinde ortaya 
çıkan, yaratılan, yan güçleri nasıl kullanacağını, ne zaman nereye kadar kullanıp 
nerede terkcdeceğini de iyi öğrenmiştir. Kendi içindeki ve dışındaki gelişmelerle 
bunları iyi öğrenmiştir.

Bakılacak yeri bilmek

Bu gelişme içinde, yani kapitalizmin bu öğrenme süreci içinde, bunu 
kavrayabilmemiz için iç gelişmelerine bakmamız lazımdı ve lazım. İlişkilerine 
bakmamız lazımdı ve lazım. Kadro devşirmelerine bakmamız lazım. Yan güçleri 
vardır daima, yan güçlerinin ete kemiğe bürünmelerine ve onların kapitalizm 
hesabına nasıl çalıştıklarına bakmamız lazım. Bu özellikle, belli bir gelişkinliğe 
vardıktan sonra daha önemli. Yani, son otuz yılda daha önemli. Yan güçlerin, 
kapitalizmin yan güçlerinin neler olduğundan bahsedeceğim. Yan güçlerinin 
ikinci derecede görev üstlenmeleri değil de, asli görevi, kapitalizm hesabına 
asli görev üstlenmelerinin önemine, onların kapitalizme daha da güç kazandırıp 
kazandırmadığına bakmamız lazım. Bütün bunların sonunda, iktidar meselesiyle 
iç içe, ayrılmaz şekilde bir ekonomi inşası meselesini görmemiz lazım. Yani, 
ekonominin aktörleri, kurumlan ve özellikle dünya bağlantılarını görmemiz 
lazım. Bu, bütün bunlardan oluşan bir manzumedir kapitalizm için ve kapitalizm 
“ülkenin ekonomik gelişmesi” deyince bunu anlamaktadır. Bunu görmemiz 
lazım. Tabii, buna son otuz yılda dünyayla ilişkiler, özellikle, dünya ile kurulan 
bir tabiyet bağlantısı, dünyaya tâbi olma bağlantısı damgasını vurmuştur. Onun 
için, Celal Bayar noktasını bu bütünlük içinde düşünürsek, şunu bulabiliriz;
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kapitalizm, böyle bir öğrenme ve böyle bir eylem süreci içindedir. Böyle olduğunu 
düşünmemiz lazım. Çünkü, eğer, somut koşulların somut analizini yapabiliyorsak 
öğrenme süreci işimize yarayan bir süreçtir. Ama, somut koşulların somut 
analizini yapabiliyorsak...

Yaratıcı güçler

Onun için koşullar değiştikçe, ne olduğunu saptayabilmemiz lazım. Bunda 
da şu var. Daha önce bahsettik galiba, 1950’Ierden itibaren ama, berrak biçimde 
1960’larda, 1970’lerde ilk kez Türkiye sahnesine yaratıcı güçler çıkıyor. Yani, orta 
sınıf, reformcu ve devrimci olarak çıkıyor. Çalışan sınıflar ilk kez siyaset sahnesine 
çıkıyorlar ve ilk kez sosyal alanda örgütleniyorlar ve orta sınıfla buluşuyorlar. 
Toplumun yaratıcı güçleri dediğim benim bu ikisidir. Orta sınıfın, bir ufuk sahibi 
olarak toplumun geleceği üzerinde söz söyleyebilmesi, yani somut koşulların 
gereğini yapabilmesi, somut koşulların somut analizini doğru yapabilmesi ve 
çalışan sınıflarla birleştiği takdirde ülkeye bir ufuk çizebileceğini algılaması. 
Bunlar, yaratıcı güçler olarak 1961 Anayasasının ve 60’ların koşullarının verdiği 
ortamda ilk kez sahneye çıktılar ve yirmi yıl sahnede kaldılar.

Kapitalizm, bunların ortaya çıkışından şunu öğrendi, şu dersi aldı, dedi ki: 
"Yaratıcı güçleri sahneden indirmem kızım. Bu çıkışı tasfiye etmem tazım ve 
unutturmam lazım. Öncelikli mesele bııdur” dedi. 1971’in 12 Martı ve 1980’in 
12 Eylülü gelişmekte olan kapitalizmin bir yan gücü haline gelmiş olan askeri 
gücü teşvik etmesi ve açıkçası kullanması demekti.

Demek ki, aslında Cumhuriyet’i korumakla görevli olan askeri güç, o asli 
görevini kapitalizm hesabına terk etmiş veya askeri güç içindeki bir kesim, askeri 
güç hesabına hareket ederek terk etmiş ve kapitalizm hesabına, onun yan gücü 
olarak çalışmış. Bunun sonunda kapitalizmin istediği şey oldu. Yani, yaratıcı 
güçlerin sahneden indirilmesi. Bu bir yan gücün görevi idi ve şimdi buna "evet, 
kapitalizmin yan gücüydü ” diyebiliyoruz. Otuz yıl sonra bu teşhisi koyabiliyoruz. 
Sonucuna bakarak...

Ama, yan güç sadece bundan ibaret değil.

Siz içeriden, biz dışarıdan

80 darbesinden sonra siyaset rejimi gitgide kemiyet esasına göre ve sadece o 
esasa göre yeniden düzenlendi. Böylece 2010-11 ’e geldiğimiz zaman kapitalizm 
açısından iş tam kıvamına geldi. İstediği siyasal koşullara erişmiş oldu. O arada 
şu süreç oldu. Tıpkı aynı dönemde Avrupa’daki gibi diyebiliriz; Avrupa'daki gibi 
siyaset sahnesinde yeknesaklaşma oldu. Partilerin toplum projeleri bakımından 
birbirlerinden farkı kalmadı. Ortalığı kasıp kavuran büyük bir piyasacılık rüzgârı 
oldu ekonomide.
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Evet, Avrupa’da da böyle oldu ama, Avrupa’da sadece bu rüzgârla ve bunun 
organizasyonuyla oldu. Ancak, Türkiye’de bir müdahale gerekti. Yani, Türkiye’de 
rüzgâr estirmekle mümkün değildi, onun için kapitalizmin "daha çok güce 
ihtiyacım var, daha çok güce ihtiyacım var" ı baştan beri öğrenmiş olmasının 
Türkiye’deki sahnenin düzenlenmesinde büyük etkisi oldu. Türkiye’deki, 
Avrupa’daki gibi, sadece, ekonomi alanında bir reorganizasyonla olabilecek 
bir şey değildi. Onun için mühadale; yani, zor kullanma, güç kullanma ve “tüm 
iktidar bana ”y\ yerleştirme operasyonu önemliydi, işi pekiştirmek için.

Demek ki, hem ekonomide rüzgâr, hem de siyasetle daha çok güç kullanarak 
müdahale gerekiyordu. Dış dünya ikisini de destekledi. Zaten dış dünyadan 
rüzgâr kuvvetli esiyordu ve müdahaleyi de destekledi. Dolayısıyla işin kemiyet 
esasına gelmesi dünyayla birlikle yapılan bir proje oldu. Türk kapitalizmine bu 
yolda dünyadan gördüğü destek nedeniyle o tarihten itibaren dünya şekil vermeye 
başladı: Hem ekonomik olarak, hem siyaseten. Böylece iş tamamen kemiyet 
meselesi noktasına geldiği zaman keyfiyet gitgide daha çok, gitgide daha çok tasfiye 
edildi. Ekonomiden kültüre kadar çeşitli ürünlerinin nasıl tasfiye edildiğini, tasfiye 
edildikçe demokrasi denen şeyin artık Cumhuriyet’in siyaset rejimi olmaktan nasıl 
çıktığını biliyoruz. Demek ki, yaratıcı güçlerin tasfiyesiyle başlayan süreç veya 
operasyon, sonunda normal olarak Cumhuriyet’in tasfiyesine geldi.

Başlanacak yer

Bunu, “peki, yarın nedir, yarın nasıl, nereden başlamalı ” sorusunu yanıtlamak 
için bir yere kaydetmek lazım. Yani, yaratıcı güçlerin yeniden sahneye 
çıkması ve Cum huriyet’in buradan hareketle kendini tazelemesi meselesi 
olarak düşünmek lazım. Onun için şunu saptamak kaçınılmaz. Bazıları “ulusal 
kapitalizm” falan diyorlar ya, özellikle son içinde bulunduğumuz yıl TÜSİAD’ın 
yaptırdığı anayasa projeleri, “T” ile başlayan kuruluşların yaptırdıkları 
anayasa projeleri şunu gösterdi ki; kapitalizmin Cum huriyet’e artık ihtiyacı 
kalmamıştır. Cumhuriyet’in tasfiyesinde sorumlu; o mihrak, bu mihrak değil, 
yahut dışarıdan onun bunun bombalıyor olması değil; doğrudan doğruya ülkeye 
otuz yıldır egemen olan kapitalizmin Cumhuriyet’e ihtiyacı kalmadığını ayan 
beyan ortaya koymuş olmasında. Bunu görmek lazım, bunu öğrenmek lazım.

Orada, kapitalizmin artık Cumhuriyet’e ihtiyacı kalmadığı yerde; artık 
dünyanın önerileri, dünyanın beklentileri ve dünyanın sağladığı ekonomik 
getiriler, Cumhuriyet’in yerleştirmek istediği niteliklerin yerine geçecektir. 
Nitelikler tasfiye olacakır. Aydınlanmadan başlayarak bütün ürünler, ekonomide 
kendi ayakları üzerinde durma vs bütün bunlar tasfiye olacaktır ve kapitalizmin 
yeni siyasal ve sosyal rejimi olarak dünyanın çizdiği tablo yerine geçecektir. 
Kapitalizmin beklentisi ve öğrendikleri kısacası budur. Bunu bir köşeye not 
etmemiz lazım.
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Yan güçler

“Kapitalizmin yan güçleri” dediğimiz zaman bunlar arasında mutlak bir 
uyum aramamak lazım. Yani, bunlar "kapitalizmin yan güçleri oldukları için 
birbirleriyle uyum halindedirler hayır öyle değil.

Tarihi gelişme, bize askeri gücün kapitalizmin yan gücü olarak hareket ettiğini, 
yani vaktiyle Cumnuriyet’i kuran, koruyan gücün gitgide kapitalizmin yan gücü 
haline geldiğini, kapitalizmin gelişmesiyle bıınun böyle olduğunu gösterdi. 1971 
ve 1980’den sonra artık kapitalizmin yan gücü kimliğiyle ortaya çıktığını gördük. 
Bunu algılamak, özellikle orta sınıf radikalleri için zor ve kabul edilmez oldu: 
“Ordu, nasıl olur da Cumhuriyet’e karşı bir şeyin içine girer? Cumhuriyeti 
aşındıran senaryoların içine girer? ”

Burada, bunu perdeleyen şey, Cumhuriyet’i koruma görevinin orduya ait 
olmasıydı. Bu, ordunun kapitalizmin yan gücü oluşunu perdeledi. 1980’lerin 
sonuna kadar, askeri güç, kapitalizmin bir başka yan gücüne kısmen engel 
oldu. Bu yan güç de, dinci güç. Çünkü, -dikkat edersek- dinci güçle askeri güç 
arasında Türkiye’de kapitalizmin gelişmesi meselesinde ekonomik organizasyon 
bakımından çok önemli görüş farkı yok. 1980 müdahalesinden sonra, askeri güç 
"yelken, tamamen piyasa rüzgarına göre şişsin ” demiştir. Dinci güç de, 1990’dan 
itibaren aynı görüştedir. Bu bakımdan aralarında hiçbir görüş ayrılığı yoktur. İkisi 
de liberal demokrasi söylemine sahiptir. Eski Genelkurmay başkanının -İlker 
Başbuğ galiba- kitabını okursan, Türkiye için ideal rejimin “liberal demokrasi” 
olduğunu söylüyor. Yani, bugünün kapitalizmi olduğunu söylüyor. Ötekiler de 
onu söylüyorlar. Bu, gelinen nokta açısından aralarında önemli bir görüş farkı 
olmadığını gösteriyor.

Askeri gücün ayrı bir ekonomik beslenme kaynağına dayandığı söylenemez. 
Doğrudan doğruya siyasi iktidarın kaynak tahsisine muhtaçtır. Eğer siyasi iktidar 
bu kaynak tahsisinde uluslararası önerilere göre hareket ediyorsa, askeri gücün 
kaynakları zayıflayacaktır. Dolayısıyla askeri gücün kaynakları azalıyorsa, 
askeri gücün saygınlığı azalmaya başlıyorsa, o zaman kapitalizm bakımından 
dinci gücün askeri gücün yerini alma zamanı gelmiş demektir. Başka türlü 
yorumlamamız mümkün değildir. Yani, “şu adam iyidir, şu genelkurmay başkanı 
kötüydü, şu çok iyiydi" falan gibi yanlış şeylerle hareket edemeyiz.

Dinci, Kürtçü vb değil, uydu kapitalizm

Cumhuriyeti yıkanlar niçin yıkıyor? “Efendim, adamlar dinci de onun 
için!" Yetmiyor. Eskiden de vardı bunlar. Zengin değillerdi. Beslenmemişlerdi. 
Böyle şeylerden haberleri yoktu. Hatta, eski dinciler antiemperyalist olduklarını 
söylemişlerdir. Demek ki, dönüşüm geçirmeleri gerekmiştir.
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"Efendim, adamlar Kürtçü!’' Ee, yok muydu bunlar? Vardı. Ta eskiden beri 
vardı, ayaklanıyorlardı işte, 20’lerde falan. Onları ayaklandırmak çok kolaydı. 
Ama zengin değillerdi. Yani, (gülerek) kapitalizim sayesinde zenginleşmiş ve daha 
da zengin olacakları beklentisine girmiş değillerdi. Onlar, orada yaşayan zavallı 
Kürtlerdi, aşiretler şeklinde filan yaşarlardı, kudretlileri vardı, zayıfları ezerlerdi. 
Ama, bir merkezi devlete karşı çıkmak için çok daha büyük bir merkezi güçten 
destek almaları gerekirdi. Ama ve sadece “evladım arkandayım, hadi git bak al 
silahları” falandan ibaret bir destek değil; zenginleştirici, zenginleştiriyor...

Demek ki, kapitalizmin gelişmesi olmadan birçok şeyi açıklayanlayız.
Bunun projesi yapılmıştır. 1990’ların ikinci yarısında Erbakan iktidarıyla ilk 

provası yapıldı. İlk provadan sonra karar yürürlüğe girdi. 2000’lerin başından 
itibaren dinci gücün siyaset sahnesine önemli bir yan güç olarak çıkma zamanının 
geldiğine karar verildi. Çünkü, -gene, bana kalırsa- bunun önemli bir nedeni, 
Türkiye’nin koşullarında Türk kapitalizminin siyasal elitten yoksunluğu idi. 
Kendine siyasal elit yaratacak bir yol bulmaya varamamış olmasıydı. Yan güç 
dediğimiz zaman, -ki, burada son onbeş yılın ekonomik gelişmesi içinde bunu 
somutlaştırmak istersek, dinci güç dediğimiz zaman - doğrudan doğruya lümpen 
proleteryanm ve zenginleşen taşranın siyaset sahnesine çıkması çıkması olarak 
berrak bir şekilde görebiliriz.

Demek ki, bir ülkede kapitalizmin muhtaç olduğu siyasal elit yetişmiyorsa, 
fakat kapitalizmin güce ihtiyacı varsa, -ki, daima var- o zaman yan güçlerden biri 
sahneye çıkıyor. Bu, ya askeri güç oluyor askeri diktatörlük görüntüsü altında 
kapitalizmin kendini sürdürüyor yahut da özel koşullardan ötürü askeri gücün 
tasfiye zamanı gelmişse, o zaman öteki yan güç, yani lümpen proleterya çıkıyor 
-onun ideolojisi dindir daima- ve taşra çıkıyor -onun da ideolojisi dindir- ki, din, 
cumhuriyetin tasfiyesini, yani kapitalizmin Cumhuriyet’ten bağlantı halatını 
çözmesini de sağlıyor. Bu bütünlük kapitalizmin arzuladığı daha çok gücü de 
getiriyor, halatın çözülmesini de getiriyor, dış dünyanın istediği bütünleşmeyi 
de sağlıyor, “tüm iktidar sermayenin”i de sağlıyor. Bütün bunları sağlayan bir 
şekilde ortaya çıkıyor ve en önemli yan güç olarak çıkıyor. Tabii, bunu bugünün 
Akdeniz’in tümüne ve Akdeniz çevresindeki İslam dinine mensup ülkelere 
yaygınlaştırdığınız zaman, ayrıca bu kapitalizmin coğrafi gücününün bir parçası 
olmasını da sağlıyor. Yani, o coğrafi proje içinde de bir yere oturuyor. Bugünkü 
noktaya bütün bu saydığını unsurlarla gelmiş oluyoruz

ERTUĞRUL - Burada kapitalizmin yan gücü olarak kastettiğiniz AKP mi, 
Akdeniz havzasında bütün İslam’ı mı yan güç olarak kast ediyorsunuz?

KURUÇ - Onunla bütünleşmesi. Onunla bütünleşmesi bir güvence oluyor. 
Şöyle; oraya demir atıyor, oraya demir atması ve oradan ayrılamaması gerekiyor
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Kapitalizmin bir memuru

ERTUGRUL - AKP için mi konuşuyoruz, kapitalizm için mi?
KURUÇ - Kapitalizm için konuşuyoruz. Bugün AKP olur yarın başkası olur. 

Burada esas olarak malzemeden bahsediyoruz. AKP, Tayyip Erdoğan falan benim 
meşgul olduğum şeyler değil. Objektif gelişme içinde bu sürece hizmet edenler, 
rol alanlar falan oluyor. Zaman zaman ayrılıyorlar. Mesala, Turgut Özal böyle bir 
projenin ön projesini sezdi ve buna “evet” dedi. Bunu yapmak istedi. Ama buna 
yetişemedi. Bu noktaya yetişmek isterdi. Bunu görmek ve bizzat yapmak isterdi; 
ama, buna yetişemedi.

Önemli bir nedeni Turgut Özal, askeri güç yoluyla kapitalizmin daha uzunca bir 
süre böyle eli sopalı bir rejimle siyaset dünyasını kendine göre şekillendireceğini, 
o arada da piyasa denen ne olduğu belli olmayan düzenlemelerle kapitalizmin 
iyice ekonomide güç odaklarını yerleştireceğini düşünüyordu. Çünkü şu var; 1980 
cuntası döneminde başbakan yardımcısıydı Turgut Özal ve cunta, cunta rejimine 
son verip yeniden partili döneme geçme kararı aldığı zaman kendi aralarındaki 
görüşmelerde yani o beş kişi bunu hükümette veya Özal’ın da bulunduğu daha 
dar bir çevrede ilk açıkladıkları zaman, buna ilk karşı çıkan Turgut Özal oldu. Ben 
bunu birinci kaynaktan biliyorum, birinci kaynaktan: "Paşam ne yapıyorsunuz, 
o kadar büyük hata olur mu, ne alemi var tekrar partili rejime geçmenin ” diye 
kuvvetle ilk itiraz eden adam Turgut Özal oldu. Kapitalizmin memuru olarak, 
kapitalizmin ne arağını çok iyi bilen bir memuru olarak ve güç kullanmaya en 
çok meraklı ve en teşne memurlarından biri olarak, en yüksek itirazı o yaptı. 
Sonradan demokrasi şampiyonu olarak ilan edildi.

Askerler şunu hissetmişlerdi: "Bu cunta denen şeyin kullanım süresi 
bitmeli. " Daha fazlasının sakıncalı olacağını herhalde hissetmişlerdi. Fakat, ilk 
duyduğu zaman -şu an hayatta olmayan- Nurettin Ersin’e çıkış yaptı, “Paşam 
n 'apıyorsunuz, tarihi hata yapıyorsunuz " dedi. O nedenle bu noktaya yetişemedi. 
Yani, birincisi o tarihte kurulan siyasi örgüt -ANAP tabii toplama bir örgüt ona 
hiç şüphe yok- bu dediğimiz kıvama, kapitalizmin aradığı kıvama gelmemişti ve 
kapitalizmin o gün...

ERTUGRUL - Hem ANAP gelmem işti, hem Türkiye kapitalizmi gelmemişti...
KURUÇ - Türkiye kapitalizmi gelmemişti, esas olan Türkiye kapitalizminin 

gelmemesi. Çünkü ANAP o kapitalizmin bir ürünü. Demek ki, onun ürünü o 
kadar olabiliyor. Turgut Özal, kapitalizmin meramını bilerek, aradığı şeyleri daha 
iyi bilerek, ANAP’ın yapacağından daha fazla bir şey istiyordu ama, yapamadı.

Halkın öğrendiği ekonomi

Bir objektif tarafı da şu: Dinci kesim henüz ekomik olarak çok küçük bir pay 
alıyordu. Yani, esnaf kesiminden falan ibaretti. Ekonomik olarak anlamsızdı.
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Siyasi varlığı da marjinaldi, o nedenle yoktu. 1990’lardan sonrasının iktisat 
politikalarında öncelikle daha önce bahsettiğimiz yüksek enflasyon ortamının 
verdiği yüksek faizler ve rantlar ortamında çok büyük birikim yaptı. Dinci 
sermaye yüksek faiz, yüksek tefecilik oranları, yüksek rantlarla önemli bir birikim 
yaptı ve güç kazandı. Yani, Türkiye’nin yakın tarihi gösteriyor ki, ekonomik 
güç kazanan iktidara talip oluyor. Daha önce bahsettim 1940’larda olan vaka. 
DP’yi yaratan vaka. Birikimi sağlıyorsa; “yeter, söz benimdir” diyor. Benzer şey 
1990’ların yüksek enflasyon politikalarında oldu. Bu, bir sermaye birikimiydi; 
hem ekonomiden devletin varlığının tasfiyesiydi, hem enflasyonun açıklarını 
halka ödettirmenin dolayısıyla halkı kapitalizme alıştırmanın bir yoluydu. 
Çünkü, halk enflasyon sayesinde kapitalizme alıştı. Tuhaf bir şey, paradoksal 
gibi görünüyor ama, böyledir. Halk, “aaa, başka bir ekonomi yok"  w öğrendi ve 
yüksek enflasyona karşı kendini koruma mekanizmaları...

ERTUĞRUL - Küçük, uyanık koruma mekanizmaları...
KURUÇ - Küçük, uyanık koruma mekizmaları içinde buldu, bununla bizim 

iktisatta “hedging” dediğimiz şeyi öğrendi.* Yani paranı oradan alıp oraya; 
dolara, dolardan alıp faize, filan bunlar hedging...

ERTUĞRUL -  Hepsi, "yüksek iktisatçı ”(!) oldu...
KURUÇ - Ama, bununla “iktisat budur, ekonomi budnr”a ve dolayısıyla 

“kapitalizmin başka bir ekonomi ufku yoktur ”a alışmış oldu. Halk bir yandan 
buna alışırken, öte yandan bunun bedelini ödedi. Yüksek bedel ödedi tabii. Bir 
yandan da dinci sermaye, yani öteki yan güç, bu dönemde güçlendi. Ondan sonra 
payını daha da büyüteceği bir noktaya gelince, işte siyaseten olgunlaşmış oldu. 
Çıkışı, tıpkı 1940’ların DP’sinin sahneye çıkışı gibi âdeta ekonomik olarak...

ERTUĞRUL - Kemiyet meselesi dahil...
KURUÇ - Kemiyet meselesi dahil. Dolayısıyla burada yan güç olarak, öteki 

yan gücü tasfiye etmesi gerekiyor. Kapitalizmin öğrenme kapasitesi de bize bunu 
gösteriyor. “Son on y ıl içinde sermaye örgütleri, bir yan giiciin öteki yan gücü 
tasfiye meselesine nasıl bakıyor” dediğimiz zaman, kazanan yan güçten yana. 
Kapitalizmin esas yan gücü olarak o çıkıyor.

Tabii, burada önemli bir faktör sermayenin siyasal elitinin olmaması, siyasal 
elitin yaratabileceği ana düşünceleri “bizim kapitalizimiz nedir, bu ülkenin ufku 
nedir, insanlar nasıl gelişmelidir, bilime nasıl yatırım yapmalıdır" vs üretecek 
siyasi elit yok; onun için bütün bunları tamamen dünyadan ithalatla, yani, "dünya 
biliminin ürünleri ithal et, dünya teknolojisini ithal et, dünyanın mallarını ithal et, 
dünyanın tüketim metalarını ithal e t"  le herşeyi ithal e t” le yapıyor ve dolayısıyla 
büyük kapitalizme tâbiyeti de geliştiriyor.

Ve o arada gücünü de pekiştiriyor. Yeni ortaya çıkan yan gücün kullanım

* Ekşi Sözlük'te "hedging”e dair enfes bir tanımlama var. Ancak, buraya alamıyorum (!). Merak
edcıı “ lıedging” in 5. maddesine bakabilir.
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süresinin dolmamasından ötürü... Askeri gücün kullanım süresi kısadır, dolar. 
Ama, bu kapitalizmin, yeni Akdeniz bölge coğrafyası içinde, -ona Ortadoğu 
Projesi falan diyorlar- kullanım süresi meselesi karşımıza çıkıyor. Ama, dediğim 
gibi bu Türkiye kapitalizminin bütünlük arayışıyla, “tek iktidar” arayışıyla yüzde 
yüz uyumludur. Bunları öğrenmemiz veya eğer bu analiz doğru değilse, başka 
bir analiz varsa, onu öğrenmemiz lazım. Ama, böyle bir analizden yürümemiz 
gerekir gibi geliyor bana. Bilmem doğru mu?

“ Dinci güç” : Lümpen proletarya ve zenginleşen taşra

KURUÇ - Bir kere bu “dinci g ü ç ” meselesini doğru yere oturtalım. “Dinci 
güç"  kavramı kendi başına bence bilimsel bir anlam taşımıyor. Mutlaka neyle 
var olduğu, neyle iddia sahibi olarak sahneye çıktığını gözönünde tutarak 
değerlendirmemiz lazım. Onu, esas yan güç haline getiren özün ne olduğunu, 
nerede olduğunu ve kim tarafından alınıp sahneye itildiğini dikkate almamız 
lazım. Yani dinci olması mı, yoksa daha temel bir özelliği mi ön planda?

Bence daha temel bir özelliği ön planda. Lumpcıı proletarya ve zenginleşen 
taşra ile tanımlarsak o zaman doğruyu buluruz. O zaman giydiği dini kisve 
ile istersek “dinci g ü ç ” diyebiliriz. Ama, altında kapitalizmle var olan lümpen 
proletarya ve kapitalizm ile zenginleşen taşrayı esas olarak göz önünde tutmamız; 
bunu ön planda tutarak tanımlamamız lazım. Bir ekonomik modelin ve bir 
uygulamanın ajanı olduğu takdirde kaydedilmeğe değer, tanımlanmaya müsait 
olduğunu göreceğiz.

Ekonomik modelle kast ettiğimiz şey aslında şu: Kapitalizmin yarattığı 
menfaatler. Çünkü, kapitalizm, yarattığı menfaatlerle var oluyor. Eğer, 
yepyeni menfaatler yaratabilmiş olmasaydı, 1990’lardan, özellikle 2000’lerdcn 
sonra yepyeni menfaatler yaratmamış olsaydı, bugün ondan bahsedilen bir 
değer olmazdı. Türkiye kapitalizmi, bu menfaatler sayesinde var oluyor. Bu 
menfaatlerin bir kısmında bunu organize eden dünya var. Ama, bir de Türkiye 
kapitalizminin eskiden beri gözden kaçırılmaması gereken bir özelliği var, o da 
nedir? O da devamlı olarak işsizlik yaratarak var olması, bir. Bir de niteliksiz 
işçiyi büyüterek var olması. Dolayısıyla işsiz kitlesi devamlı olarak işsizliğe 
mahkııın kitle ve devamlı olarak niteliksizliğe mahkûm bir kitle. Çalışanlar 
kitlesinin böyle bir hamuru var. İşte bu, gündemde devamlı olarak bir lümpen 
proletaryanın varoluşunu bize gösteriyor, açıklıyor. Yani, bu sistemin kendisini 
koruması için lümpen proletarya bir çember. Kapitalist gelişme hızlandığı zaman 
öyle bir yere geliyoruz ki, artık buna din elbisesi giydirdiğimiz zaman ve taşra 
sermayesi ile aynı çizgide bu din elbisesi altında birleştirdiğimiz zaman, siyaset 
sahnesine sürebiliyoruz. İşte, 1990’Iarın ikinci yarısı ve 2000'lcr bu.

Tabii, bıınıı sahneye sürmemiz sadece Türk kapitalizminin marifeti değil.
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Hatta belki, onun hiç marifeti değil. Onu dünya modeli, dünya kapitalizmi 
öngörüyorve ‘‘zamanı geldi bunu böyle yapacağız "diye şekillendiriyor. Bütün bu 
unsurların birleşmesi ile "dincigiiç” denen şeye baktığınızda o yeni menfaatlerle 
besleniyor...

Yeni menfaatler

ERTUĞRUL - O “yeni menfaatler ”e girebilir miyiz?
KURUÇ - Yepyeni menfaatler. Yani, yepyeni ekonomik ve finansal varlıklar, 

yepyeni servetler, servet yaratma ve dağıtım mekanizmaları ve bunların sürekli 
olması. Bunlar, herhangi bir ahlâk koduna sahip olmayan lümpen proletarya 
için çok cazip şeyler. Ve bunlar “tüm iktidar sermayenin ” olduğu takdirde 
yaratılabilecek olan şeyler.

“Özel sektör”, bunun bir kısmı. Çünkü bu, “özel sektör” diye 
işaretleyebileceğimiz şeylerin takatinin ötesinde. Burada dünya sermayesinin 
Türk kapitalizmine verdiği görev, Türk kapitalizminin takatinin üzerinde bir görev. 
Bunu zaten 1980’lerde yapamıyor. 1990’lardan itibaren yapmaya başlayacak 
-buna birazdan geleceğiz-, Türk kapitalizmine bıı kapıyı, dünya kapitalizmi açtı: 
Küreselleşme -yani, Türkiye’ye giren sermaye- sayesinde açtı. Bu sayede, Türk 
kapitalizmi yeni yeni menfaatler yaratıyor. Yeni sermayenin girişi olmasaydı bu 
menfaatler yaratılamazdı. Mümkün değildi.

Biz iktisatçılar olarak, çok dar bir alan çizerek onun içinde “efendim ithalat 
arttı, işte ithalat artınca devamlı olarak kredi buluyor; işte şu ürünler ve bunlar 
üretilmiyor, bunlarda aracı rolü oynanıyor" diye, çok dar bir alanda, sadece 
iktisat alanı içinde mütalâa ediyoruz.

Ama, bunu büyüttüğümüz takdirde, yani “bu bir iktidar meselesi mi oluyor" 
sorusunu sorduğumuz takdirde, bu büyüyor ve burada kapitalizmin dünyaya 
tâbi olarak yarattığı menfaatleri görüyoruz. Burada, Türkiye kapitalizminin 
gelişmesinde, ilk kez lümpen proletaryanın sahneye sürülüşü vardır. Bu doğal 
olarak, kendiliğinden bir çıkış değil. Bu, kapitalist gelişme sayesinde.

Ama, benim “yaratıcı güçler” dediğim o devrimci ve reformcu orta sınıf ile 
çalışan sınıfın 1960’larve 1970’lerde sahneye çıkması kendiliğinden, Türkiye’ye 
özgü olan bir uyanışın ürünüydü.

K asım paşa’nın teknik direktörü

Bir ekonomik modelin ajanı olmak çok özel bir şey. Çok özel bir şey, ilk kez 
oluyor ve Türk kapitalizminin “tüm iktidar'' hedefini sağlayacak şekilde oluyor. 
Böyle bir mesele, dünya kapitalizmi için ve ona tâbi olan Türkiye kapitalizmi için 
acil olmasaydı, önemli olmasaydı, lümpen proletarya sahneye çıkmazdı. İşsizler, 
işsiz olarak kalırdı. Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa’ya sportif direktör olurdu. Böyle
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devam ederdi. Ama verilen görev başka. Fatih Terim’e de verilebilirdi böyle 
bir görev. Olabilirdi, niye olmadı? O başka bir yol seçmiş olduğu için. Belki de 
bir devlet adamı olmak için, devlet adamı elbisesi giymek için, daha vasıflı bir 
adamdı Fatih Terim. Demek ki, ete kemiğe bürünmesi spesifik bir şey, çok özel 
bir şey. Ete kemiğe bürünmesi lazım ki, bir yan güç nitelemesine hak kazansın. 
Yürüyen güç niteliği kazansın.

Bu üstlendiği roller, dinciliğinden çok daha önemli roller. Burada da Türk 
kapitalizminin eskiden beri sürekli olarak, işsiz kitlesi tutan, büyük yedek işçi 
ordusu tutan ve niteliksiz işçi ile çalışan özelliği önemli: Yani, sanayileşme 
hamlesine girişemeyen, Türkiye için sanayileşme zorunluluğunu algılayamayan, 
algılamak istemeyen... Türkiye’nin bağımsız, ayakları üzerinde duran müstakil 
bir ekonomik varlık hale gelmesinde kapitalizmin bir rolü olsaydı, o zaman bu 
kadar büyük işsiz kitlesi tutmazdı; yaptığı yatırımlar ile absorbe ederdi işsizleri 
veya niteliksiz işçi tutmazdı. Nitelikli işçi yetiştiren bir kapitalizm olurdu. Böyle 
olmadığını görüyoruz. Bu kitleyi tutmak kapitalizm için önemli.

Ayrıca siyasi olarak, kendisini savunmak için de önemli. Yaratıcı güçler 
hesabına bilinçlenme hareketleri olduğu zaman, sahneye gençler filan çıktığı 
zaman, bu gençleri bastırmak üzere lümpen proleter kitlesine başvuruyor: "Hadi 
gidin sokakta döviişiin, bunları tepeleyin’’ falan diye. 60’lar, 70’ler bizlere 
bunları gösterdi, değil mi? Bunları, Türk kapitalizminin defansif gücü olarak 
saymamak imkansız. Bunlar, orta lıaflar veya yan haflar değil ise de, bekleri. 
Kaleyi koruyorlar.

Ama, bunların yeni koşullarda bir arada tutulabilmesi için, yani lümpen 
proletarya ve zenginleşen taşranın bir arada tutulması için bir çimento lazım, o da 
dincilik oluyor. Din değil de, dincilik oluyor, din hep vardı çünkü. Siyasi hareket 
olarak dincilik oluyor.

Bir yan güç daha: Etnik hareket

Bir yanı daha var. Kapitalizmin bir yan gücü olarak etnik hareket. Basitçe 
şimdilik Kürtçülük diyebiliriz. Bu, kapitalist düşünce Türkiye’de belli bir 
mertebeye eriştikten sonra ortaya çıktı. Yani 70’lerin başında. 60’ların ortalarında 
belki. Belli bir gelişmeden sonra. Demek ki, kapitalizm menfaatler yaratmayı 
başladıktan sonra, tabii o zaman yaratılan menfaatler, 1990’ların ikinci yarısından 
ve 2000’lerden sonra yaratılanlara kıyasla küçüktü ama, ne olursa olsun şu ortaya 
çıktı; kapitalizm menfaatler yaratabiliyor.

Başlangıçta, 1920’lerden itibaren bu yeni yetme kapitalizm ile feodal yapılar 
diyebileceğimiz yapılar arasında daima âdeta bir menfaat birliği var. Bunların 
ikisi de aynı bloka mensuplar. Türk kapitalizmi, hiçbir zaman feodal yapıların 
çözülmesinden yana olan eylemlere katılmadı. Toprak davasında daima, büyük
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toprak sahiplerini tuttu. Bu devam etti. Bunu bir güvence saydı, bu da defansif; 
biri sağ bek, biri sol bek gibi. Bu da defansif oldu daima.

Ama kapitalist gelişme içinde etnik hareketlilik, kapitalizmin tarihi çelişkisi 
diyebileceğimiz bir çelişki biçiminde ortaya çıktı. Kapitalist gelişme hızlandıktan 
itibaren, 1960’larda hızlandığı zaman, bu tarihi çelişkiyi yarattı. Yani, oradaki 
sermaye, orada yetişen yeni sermaye güneydoğudaki şeyhlerin çocukları, 
zenginleşen bölgenin çocukları arasında, onların okur-yazar olmaya başlayanları 
arasında önce “biz ayrı bir gücüz” sözü söylenmeye başladı. Ama, bu da şunu 
gösteriyor; âdeta dinci sermaye dincilik akımı gibi apayrı bir sermaye kapasitesine 
kavuşmadıkça kapitalizme hizmet etmekle birlikte, askeri güç mertebesinde 
veya bu son dönemde lümpen proletaryayla zenginleşen taşranın oynadığı rol 
mertebesinde bir büyük rol sahibi olmuyor tüm iktidar arayışında.

Kapitalizm taşrada geliştikçe, bu tarihi çelişki de gelişiyor, keskinleşiyor. 
Onun ayrıntısına girmek istemiyorum. Mesela, şimdi böyle ‘‘özgürlük" isteyen 
bir hareket olarak filan çıkıyor, kendini öyle ifade ediyor ama, bir bakıyorsun 
toprak reformu, toprak dağıtımı filan, böyle demokratik talepler yok kendi 
içinde...

ERTUĞRUL - Feodalitenin tasfiyesi yok...
KURUÇ - En basit, ilk akla gelen demokratik talep, normal olarak orada 

mülkiyetin dağıtımıdır. Böyle bir şey yok. Ama onlara girmek istemiyorum.
Bu tarihi çelişki büyüdükçe, bir başka şey çıktı. Dünyanın büyük kapitalizmi 

veya kapitalizmleri bu tarihi çelişkiden yararlanmak için hemen orada boy 
göstermeye başlıyor. Çünkü, bu bir hazinedir. Hangi ülkede çıkarsa çıksın, dünyanın 
büyük kapitalizmleri hemen oraya ellerini kollarını sokarlar. Bu da etnik hareketi, 
Türkiye kapitalizminin “tüm iktidar” arzusu içinde çelişkili bir dununa sokuyor. 
Tam, yani askeri güç gibi, dini elbise giymiş olan güç gibi, o mertebede bir yan güç 
diyemiyoruz. Karışık unsurlar var içinde, çelişkili unsurlar var.

Kapitalist gelişmenin geldiği aşamada ve dünyayla bugünkü tabiyet bağlantısı 
içinde, iki ucu var: Biri dünya kapitalizmi, biri yerli kapitalizm. Bu tâbiyet ilişkisi 
içinde dünya kapitalizmi yerliye diyor ki; "bu çelişkiyi çözmek için şunları 
şunları y a p ” diyor, değil mi? İşte “Öcalan’ı çıkar” bilmem ne... Ama yerli 
kapitalizmin bir özgün önerisi yok. Dünya kapitalizminin önerilerine bakıyor bu 
çelişkiyi çözebilmek için. Ve eğer bu öneriler izlenirse, şu veya bu şekilde etnik 
hareket dünya kapitalizminin denetimine alınacak. Kaynak transferi de o nasıl 
olacaksa ona göre olacak ama, Türkiye’den bir kaynak transfer edilecek bunun 
sonunda, bıı bize şunu gösteriyor: Türk kapitalizmi iktidarını tüm yapabilmek 
için dünya kapitalizmine sık sık veya sürekli olarak birşeyler vermek zorunda, 
kaynak aktarmak zorunda. Bunun başka yolu yok, dünyadan kaynak alamaz; 
netinde, girdi-çıktı olarak netinde kaynak alamaz Hep kaynak aktarmak zorunda 
kalacaktır.
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Kapitalizm nasıl menfaat yaratır

Şimdi, yarattığı menfaatlerle varoluşu meselesine geliyoruz. Bunda şunu 
görüyoruz ki; Türk kapitalizmi dünyanın istediği tâbiyet ilişkisine uyum 
sağladığı sürece kendi başarı ölçütlerini de nctleştirebildi. Bunu yaptı. Böyle 
bir model içinde Türk kapitalizmin başarısı, Türkiye’nin ülke olarak bütünü ile 
bir yeni kalıba sokulmasındaki başarı; bir yeni kalıba. Yoksa, Türkiye’nin tüm 
potansiyelini kendi iradesiyle değerlendirebilmesinden doğan bir başarı değil 
bu. Onun için bilimsel yönden bu son 20-30 yıldaki Türkiye’nin ekonomik 
gelişmesinin ve onunla bağlantılı siyaset vs gelişmesinin özgün bir tarafı yok 
bence. Bu tâbiyet ilişkisi içinde, kapitalistçe, kapitalizm için kapitalizm 
tarafından ve kapitalistler için bir başarı. Hani “halkın, halk tarafından, halk 
için yönetim i” gibi, bu “kapitalizm için, kapitalistler tarafından, kapitalistler 
açısından, kapitalistçe bir başarı Bu anlamda bir başarı. Çünkü, bu kapitalizme 
uyum sağladı ve menfaat dağıttı. Yeni menfaatler dağıttı. Dağıttığı yeni 
menfaatlerle de Celal Bayar noktasına erişti. Demek ki, halkı, büyük kitleyi de 
"evet, sistemimiz bııdıır”a inandırdı.

Onun için bu başarıyı doğru saptamak, yani özellikleriyle saptamak ve bundan 
yeni şeyler öğrenmek lazım. Başarı dediğimiz zaman nedir? Tabii, biz iktisatçılar 
olarak “efendim, biiyiime hızı o dönemde bu kadar, bu dönemde bu kadar” gibi 
şeylere takılıp kalırsak, hiçbir şeyi açıklayanlayız. Dağıttığı menfaatler ve bunun 
sonunda varoluşuyla bir bütün olarak bakma mecburiyetimiz var.

“ Başarı”

Şimdi, bu “başarı” macerası nerelerden geçti onlardan bahsedelim. Bugünkü 
“başarı”, Türk kapitalizminin ülkeyi dünya kapitalizminin öngördüğü ve 
kendisinin de herhangi bir çekincesinin olmadığı yeni bir kalıba sokmaktaki 
“başarı”. “Başarı”nm bu olduğunu bir kere saptamamız lazım. Başarısız değil, 
başarılı ama, bu açıdan. O zaman o “başarı” noktalarına bakmamız lazım.

Şaşkın ve beceriksiz kapitalizm

1980’li yıllar Türkiye kapitalizminin şaşkın ve beceriksiz yılları. Yani, Turgut 
Özal bugünkü noktayı görmüş olamaz, ama arzuladığı buna benzer bir noktaya 
crişebilmekti. Ama 1980’lerden kapitalizmin ürünü olarak elde bir şey kalmadı. 
Yani, “şu oldu, bu o ldu” falan denecek bir şey yok. 24 Ocak ve 12 Eylül ile 
başladı malum 80’lcr ve 1989’un 32 sayılı kararnamesi ile sona erdi. O aradaki 
yıllar, şaşkınlık ve beceriksizlik yıllarıdır.

24 Ocak ve 12 Eylül ile birdenbire önüne kırmızı halı serildi Türkiye 
kapitalizminin. İdeal koşullara, kendisi için daha önce öngörmediği, beklemediği
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koşullara birdenbire sahip oldu; ama, hiçbir ilerleme kaydetmedi 1980’lerde. 
Hatırlarsak, şikayet etmeyi sürdürdü. Ondan şikayet, bundan şikayet, bunları 
sürdürdü.

Kapitalizmin “ iktidar partileri”

Bu geçiş dönemi için bir iktidar partisi kuruldu. Zaten kapitalizmin her 
döneminde ayrı bir parti kuruluyor. Yoksa kalıcı bir siyasi sistem içinde hep 
var olabilen, zaman zaman iktidara geçip muhalefete dönen bir partisi olmadı 
kapitalizmin. DP ve AP’ye birşeyler yakıştırabiliriz ama bunlar, ulusal nitelikleri 
bakımından, 1923 çizgisinin devamı, o çerçevenin partileri sayılmalıdırlar.

1980’lerden sonraki has kapitalizm döneminde sadece kapitalizm için 
iktidar partileri vardı. Bu da, Türkiye’yi siyasal sistem bakımından özgün bir 
ülke olmaktan çıkarıyor. Özgün bir ülke, siyasal rejimi hep devam eden ülkedir. 
Öyle değil mi? İngiltere’ye baktığımız zaman kapitalizmin has ülkesi, taa eskiden 
beri iki tane parti var işte.

Fransa’da belki, devrim yapmış bir ülke olduğu için, onun özelliklerinden 
ötürü, farklı partiler çıkıyor karşına ama, çizgi itibariyle isim de değişse, böyle 
battı-çıktı meseleleri olmuyor. Ama bizimki gibi bir ülkede, bir süre için, âdeta bir 
dönem için kurulan ve sadece iktidar olması için varolan parti modeli, ANAP’la 
başlamış oluyor, AKP ile devam ediyor. Dolayısıyla ANAP, geçiş dönemi için 
kurulan bir iktidar partisiydi. “Mission Imposibble”, Görevimiz Tehlike dizisi 
vardı ya, 10 saniye içinde görevi tebliğ ediyor ve yok oluyor. Bunun gibi kısa 
sürede görevi işaret edip yok olacak partiler. Sadece iktidarda var olacak olan 
parti. Bugünkü partinin, yani AKP’nin özelliği de bu modeli doğruluyor. Tabii, 
daha fazlasını siyaset bilimciler söylemeliler. Partinin yapısı, kendi içinde bir 
karar mekanizmasının olmayışı vs. Bunları, bazıları belki dinci esasların, böyle 
“biat-itaat”in falan oluşu ile açıklarlar ama, kapitalist gelişmenin içinde mesele, 
böyle dini biat ile açıklanamaz.

Sermayeden yoksun kapitalizm dönemi

Bazı misyonlar için var, menfaat dağıtmak misyonları için var ve kullanım 
süresi bittiği zaman bitiyor, bitecek. Bu, siyasal sistemin 1980’den sonra, sağlıklı 
ve kitaplarda tanımlanan dengelerle işleyen kalıcı bir yapıya sahip olmadığının 
da bir göstergesi. Böyle bir sistemden yoksunuz. 1980’e kadar iyi kötü vardı. 
Darbelere rağmen. İyi kötü vardı, ama 1980’den itibaren, yani kapitalizmin 
o tarihteki yan gücü sisteme müdahale ettikten sonra, dengelerle ve sağlıklı 
işleyecek, sürekli hareket halinde işleyecek bir siyasal sistemin yapı taşları 
kayboldu. O yapı taşlarından kalıntılar belki hâlâ var ama, sistemin bütünü o yapı 
taşlarından oluşmuyor.
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Dolayısıyla, 1980’ler toplumun bütünü bakımından olduğu gibi kapitalizm 
bakımından da anlamsız geçmiş sayılır. Yani, Turgut Özal dönemi anlamsız 
bir dönemdir. Ekonomik olarak da anlamsızdır, siyasal olarak da anlamsız bir 
dönemdir.

ERTUGRUL - Hakkında destanlar düzmeyi bırakın yani...
KURUÇ - Kapitalizm buna “destan” diyecektir tabii, çünkü hareket onunla 

başlamıştır. Kendisi, zaten kapitalizmin memuruydu ve dünya kapitalizmine de 
biat etti.

Kapitalizmin bugünkü gelişmesinin başlangıcı diyebileceğimiz tarih, aslında 
1989’da 32 sayılı kararla başlar. Yani bu şu demek: Sermaye giriş çıkışlarının 
serbest olması. Diyor ki; “istediğin kadar a l!” Yani, borçlan! “İstediğin kadar 
borçlanabilirsin. " Burada, sermayeden yoksun kapitalizm dönemi bitmiş oluyor. 
Ondan önce sermayeden yoksun kapitalizm dönemi vardı. Sermayeden yoksun 
kapitalizm dönemi bitiyor.

Dikkat!

Küçük gibi görünen vahim bir hataya düşmemek lazım. “Sermaye” dediğimiz 
zaman bu “borç”tur. Borçtur, kendi öz sermayesi değildir. Kendi birikimi değildir. 
Sanayi gücüyle, teknoloji bilgisiyle, organizasyonuyla, dünya pazarlarında yer 
etmesiyle, bilgi üstünlüğüyle, marifetleriyle elde ettiği bir birikim değildir. Bu 
“borç”tur, o tarihten sonra gelen borçtur. Dolayısıyla borçlanma dönemi açılmış 
oluyor, büyük borçlanma dönemi. Türkiye’nin varlıklarının, kaynaklarının 
bütünüyle dışarıya akma dönemi bununla başlamış oluyor, “istediğin kadar!” 
diyor.

Bu, tâbiyetin de kritik adımı oluyor. Eklemlenme bunun sayesinde oluyor. 
Daha önce bu olamıyordu. Bunun sayesinde oluyor. Şöyle demiş oluyor: “Dövizini 
a l!” Çünkü, ondan önce, Turgut Özal ve başkaları hep, Türkiye’nin ekonomik 
sorununu döviz kıtlığı olarak açıklamışlardır. Hiçbiri bilgi kıtlığı, yaratıcılıktaki 
kıtlık, insan potansiyelinin değerlendirilememesi falan diye açıklamamıştır. 
Döviz kıtlığı olarak açıklamıştır. Bu dünya sermayesinin öngördüğü tâbiyet 
ilişkisi düşüncesine de son derece uygun. Çünkü 1989'da dünya sermayesi şöyle 
dedi: “Dövizini al, dünyadaki yerini a l!”

Bugün sanayi istatistiklerine baktığın zaman görürsün dünyadaki yerini. O da 
dünya imalat sanayi net katma değerinin yüzde yarımıdır, hadi bilemedin yüzde 
biridir ve bu pay anmamaktadır. Dolayısıyla...

ERTUGRUL - Eti budu bu kadardır.
KURUÇ - Eti budu bu kadardır. Bütün bu gelişmenin ağır maliyetinin karşılığı 

bu kadardır. Ama kapitalizmin şu anda razı olduğu nokta budur. Zaten bunun için 
herhangi bir çekişme yapmamıştır.

2 6 0 B ilsay K u ru ç 'a  A rm ağan



Arayüz

Bugünkü gazetede var. Demek ki, 14 Eylül 2011 tarihli gazetelerde var. 
İstanbul’da bir toplantı yapılmış. G-20 İş Adamları Toplantısı. Orada TÜSİAD’ın 
Başkanı diyor ki “Bizim misyonumuz, bundan sonraki misyonumuz arayiiz 
olmaktır” diyor. Büyük sanayi ülkeleriyle pazarlar arasında arayüz yani 
“ interface” dedikleri, bu bilgi işlemedikte var ya; iki teknolojik şeyin, antite 
varlığın arasında bir arayüz. O arayüz sayesinde aktarman mümkün oluyor ama, 
ondan ibaret. "Arayüz olmaktır” diyor. “Bizim bundan sonraki misyonumuz 
budur” diyor. Bu, yüzde yarıma, yüzde bire çok denk düşüyor; bu tabloyu, bu 
fotoğrafı tamamlıyor.

Bunun muhasebesini çeşitli platformlarda yapıyor arkadaşlarımız. Biz de 
arasıra konuşuyoruz. Bu zayiatla işleyen bir modeldir; işin bir tarafını düşünürsek 
büyük zayiatla işleyen bir modeldir. Zayiatı insandır, kaybı da zamandır. Yani 
hem zamanı, otuz yılı kaybetmiştir. Dünyada otuz yılı kaybetmek önemli bir şey. 
Ve tabii insan kaybı, insan zayiatı da yüksek bir model. Onun için onu akılda 
tutmak lazım. Yani kapitalizmin kazançları ve marifetlerini söylerken bu zayiatı 
hesaba katmak lazım.

Vade kısalınca, ufuk da kısalır

1980’lerin bu kayıp geçiş yıllarından sonra, -bu bir geçiş dönemiydi kapitalizm 
için- yeni şeyler öğrenme ve tartışma dönemi 89’un başlaması ile birlikte, 
sermaye hareketlerinin girişi ile birlikte, yeni şeyler öğrenme ve tartışma dönemi 
başladı. Ama, dünyada aynı tarihte büyük değişiklik oldu. Yani, 1980’Ierde henüz 
ekonomiyi döntiştüremeyen, transformasyonu yapamayan ve ne yapacağım tam 
bilmeyen Türk kapitalizmi, 89’da o kendisi için sermaye girişleriyle çok makbul 
bir dönüm noktasına geldiği tarihte, yani sermayesiz olmaktan kurtulduğu 
noktada, dünyada da Amerika tek kaldı, aynı tarihte. Bu müthiş bir eşleşme. Yani 
dünyada sermaye hareketlerinin gemi azıya alışıyla eşleşiyor. Bu Türk kapitalizmi 
için tarihin büyük lütfıı oldu. Türk toplumu için (gülerek) aynı şeyi söyleyemeyiz 
ama, Türk kapitalizmi için tarihin büyük lütfü oldu. Dolayısıyla kapitalizm de 
dünyayı, dünya kapitalizminin çizdiği çerçeve içinde algıladı. Bunun öğrenme 
süreci, yeni öğrenme süreci başlamış oldu. Ve yeni öğrendiklerini de bize satmaya, 
bize öğretmeye başladı, öğretmeye kalktı.

ERTUGRUL - Taklit ve öğrenme yeteneği biraz yüksek yani (!)
KURUÇ - Ee, o yetenek olmazsa zaten bugünkü noktaya erişemez. Bu bir 

başarı! Bu öğrenme sürecinin birinci dersi “ben ancak dünya sermayesi sayesinde 
var olabilirim ” dersi. Böyle öğrendi ve bunun gereğini yaptı: “Ben ancak bu 
sayede var olabilirim. ” Ve 1990’lar, eski hastalıklarla yeni hastalıkların bir arada 
yaşandığı yıllar oldu. Ekonomide eski hastalık yani enflasyon, gitgide azarak
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devam ederken, yeni hastalıkları getirdi. Yani faiz ve benzeri enstrümanlarla 
kazanılan yeni iptilâlar. İlaveten büyüyen işsizlik ve düşen ücretler. Yani, halk 
bir hastalıklar dünyasından başka bir hastalıklar dünyasına geçerken, Türkiye 
kapitalizminin arzuladığı bir ekonomi eğitiminden de 1990’Iarda geçti. Halk 
“ekonomi bııdur” diye, bu 1990’ların hastalıklı dünyasında “ekonomi, artık 
budnr"u aklına yerleştirdi. Demek ki, eski hastalıkların tedavisi ancak yeni 
hastalıklara geçerek kabildir (gülüşmeler) şeklinde karşılandı.

ERTUĞRUL - Yeni hastalık, eski hastalığı unutturur.
KURUÇ - Tabii... Bu ekonomi eğitiminin sonunda herkes için, en başta 

Türkiye’nin kapitalistleri için ufuk, bakış ufku kısaldı: Piyasa aklıyla düşünmek, 
vade kısaldı ekonomide. Ve başka türlü düşünmemek, beş yıl sonrasını 
düşünmemek. Yani, plancı gibi düşünme yerine, kısa vadeli düşünme, piyasa 
ölçüsünde. Hemen “kim alıyor, kim satıyor; krediyi nereden alıyorum, sonra 
nasıl ödüyorum” filan bu öne geçti. Faizin en önemli enstrüman olmasıyla bakış 
ufku kısaldı. Vade kısalınca, ekonomide insanların bakış ufku da kısaldı. Sadece 
ekonomide değil, siyasette de kısaldı. Siyasetçinin karar ufku kısalınca, ülke için 
verilen kararlar da kısa vadeli kararlar olmaya başladı. Kısa vadeli müzakereler 
ve kısa vadeli kararlar. Ama, 1990’larda, hâlâ eski hastalık dünyasında, yani 
yüksek enflasyon, yüzde 60 ve üzeri enflasyon dünyasında yaşadığımız için, 
-yani, hastalık uzun sürünce- hâlâ böyle kısa vadeli bakışla işin tedavi edileceği, 
yani tedavinin faiz vs ile burada olduğu inancı yerleşti,

İktisadı böyle anlatsak öğrencilere acaba anlarlar mı? Anlarlar mı dersin? Esas 
iktisadı anlatsak anlarlar mı diyorum (Gülerek)? Böyle bakış için sadece sermaye 
hareketleri açıklayıcı olmaz. Dünyanın değişmiş olması da, Türk kapitalizminin 
dünyayı algılamasına yardımcı oldu. Çünkü, 90’dan itibaren, kayıtsız şartsız 
Amerikan-Anglosakson kapitalizminin mutlak ve sonsuz egemenliğinin olacağı 
borazanlarla ilan edildi: “Tarihin sonu ” tezi filan o zamanlar dile getirildi malum. 
Hemen onun yerine “Medeniyetler Çatışması" yani, Sovyetler’in yerine İslam’ın 
ikame edilmesi filan gibi şeyler.

ERTUĞRUL - Yeni düşman...
KURUÇ - Bu, tabii tüm ülkelere yansıdı. Yani Türkiye’nin kapitalisti nereye 

baksa bunları duyuyor, bunları görüyor. “Dünya artık bu ” filan diye görüyor. 
Dolayısıyla Türkiye’nin kapitalisti dediğimiz zaman da, bunun da bizden farklı 
bir insan olmadığını düşünmek lazım. Yani, baktığı zaman her yerde bunları 
görüyor, bunları duyuyor, buna göre hareket ediyor. Ve artık sadece o egemen, 
ama acilen ispatlanması da lazım. Amerika hemen bunu kanıtlamaya girişiyor. Bir 
kere askeri güç gösterisi yapıyor hemen değil mi, Yugoslavya dramı. 1980'leriıı 
sonunda o boyuta varacak gibi görünmüyordu ama, Sovyetler’in çekilmesinden 
itibaren hemen Yugoslavya’nın bombardımanı ve bölünmesi ve iç savaş ve daha 
da bölünmesi meselesi çıktı ortaya. Ondan sonra Kafkaslar meselesi çıktı. Bu
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arada Sovyetler’in sahneden çekilmesi üzerine Orta ve Doğu Avrupa’nın yeni 
tâbiyet arayışları... Yani; “Sovyet şemsiyesi kcılktı aman ne yapacağız? ” Bunlar 
geçmişlerinde bağımsızlık olmayan ülkeler. Bunlar hemen yeni şemsiye aradılar 
ve Brüksel şemsiyesinin altına girdiler. Avrupa da kendine düşen rolü oynadı. 
Kurumsal olarak kendi mevzuatını tevsi etti, kendi mevzuatına eklemeler yaptı. 
Kopenhag Kriterleri’ni yarattı. Kopenhag Kriterleri, Orta ve Doğu Avrupa 
ülkeleri için yaratılmıştır.

“Biiyiik bankalar Cenab-ı H a k k ’a bırakılam az ”

İş, sanki bir büyük savaş bitmiş de arazi bölüşülüyormuş, paylaşılıyormuş 
ve buna göre kurumsal düzenleme yapılıyormuş gibi oldu. Tabii, bu Türk 
kapitalizminin olup bitende Anglosakson kapitalizminin ve Amerika’nın sonsuz 
egemenliğine kayıtsız şartsız inancı da büyük bir etki yaptı. Ve ekonomide de 
sermaye hareketleri gemi azıya almaya başladığı tarihte, finans piyasalarının para 
otoriteleriyle yani Merkez Bankaları başta olmak üzere, Hâzineleri de katabiliriz 
buna ama esas olarak Merkez Bankaları ile tartışmasız bir işbirliği ekseni 
oluşturması. Finans piyasaları ile ülkelerin Merkez Bankaları.

O zaman, ideolojik olarak yeni kavramlar çıktı ortaya. Mesela “Merkez 
Bankaları bağımsız olmalıdır, siyasi otoriteden bağımsız/aşmalıdır" falan tezleri 
tam o tarihlerde ortaya atılmıştır. Ne demek bağımsızlaşma? "Siyasi kararları 
sen dinleme, sadece gel seninle ikimiz oynayalım” Yani, finans piyasaları ile 
Merkez bankaları, ki, bu tablo bugün de devam ediyor. Üç yıldır yaşanan krizin 
arkasında, acaba bunun ne kadar payı var, bunu henüz tartışan yok ortalıkta.

Aynı tarihlerde, dünya banka sisteminin büyük bankalara göre ayarlandığını 
da görüyoruz. 1980’lerin sonu, sermaye hareketlerinin serbestleşmesinden, 
tsunami dalgalarıyla yayılmasından itibaren, tabii ki bunun kontrolü olacak. Kim 
bu dalgaları yaratacak ve kim bu dalgaların nimetini sürdürecek, yani kaptan kim 
olacak?

Hem bunun büyük bankalara göre ayarlanması başladı, hem de bunun 
mücadelesi başladı. Bankacılık dünyasında “Basel kriterleri” diye bir şey 
vardır. Yani, büyük bankaların arzuladığı şekilde banka sermayesinin ve banka 
işlemlerinin ayarlanması. Basel 1, Basel 2 şeklinde gitmiştir. Bunun görüşmeleri 
katiyen açıklanmaz, kapalıdır. Üstüne makaleler filan yazılır ama, yapılan 
görüşmelerin, bak internette birçok şeyi okuyorsun Amerikalıların gizli belgeleri 
filan, ama katiyen bankacılıkla ilgili mesela BASEL görüşmelerini okuyamazsın. 
Büyük sermayeler arası, kıran kırana müzakere ve mücadeledir. Yılbaşında Basel 
3 gelecek. Birçok ülkenin “yandım A llah” diyeceğini göreceğiz. Belki Türkiye 
de "yandım A llah” diyecek. Büyük sermayeye göre yani bankaların, banka 
oligarşisi diyelim istersen, buna göre ayarlanması meselesi.
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ERTUĞRUL- Şimdi kredi kartlarının limitlerini arttırmışlar lalan filan.
KURUÇ - Onlar olacak, tabii. Onlar olacak, normal. Yani aynı mantıkla; 

banka sermayesinin güçlenmesi.
ERTUĞRUL - Sizin söylediğiniz büyük sermayelerin, büyük bankaların 

güçlenmesi.
KURUÇ - Gayet tabi, büyük bankaların... "Kapitalist ekonomide krizler 

olacak” diye inandılar. Üç senedir artık buna böyle inandılar. O zaman kim 
yıkılacak? Kimi güvenceye alacağız? Büyük bankaları. Çünkü, bankamı esas 
marifeti borç üretmektir. Borç üretebildiği ölçüde bankacılık var olur. Ama, bu 
borç üretmeyi, yani kapitalizmin gücünün önemli bir kısmını yapabilmeleri için 
büyük bankaların mutlaka sağlam basmaları lazım. Küçüklere Allah bilir ne olur? 
Onlara Cenab-ı Hak yardım eder belki ama, büyük bankalar Cenab-ı Hak’ka 
bırakılamaz!

Demek ki, sermayenin temel kurumsal güvencesi 1990’larda dünyada bu 
oldu. Finans piyasalarıyla para otoritelerinin tartışmasız bir işbirliği ekseni. 
Mutlaka işbirliği yapacaklar, eksenin buluşması ve merkez bankalarının kendi 
siyasi otoritelerinden uzaklaşıp finans piyasalarına doğru yaklaşması ve oradan 
katiyen uzaklaşmaması meselesi.

Ha, bugünkü TÜSİAD başkanı hanımın konuşmaları arasında şu da var. 
Diyor ki, "doğalkaynaklar” -tabii bu bir parantez oluyor şimdi burada ama belki 
sonunda geliriz- "dünya doğal kaynaklan” diyor, -Çin’i kastediyor- "dünya 
doğal kaynaklan ” diyor, "katiyen devletçi tekellerin eline geçmemelidir” diyor. 
"bunu önlemeliyiz ” diyor.

ERTUĞRUL - "Onun ne üzerine vazifeyse”, demeyeceğim, vazifesi bu.
KURUÇ - "Serbestçe kullanılabilmelidir, devletçi tekelcilerin eline 

geçmemelidir” diyor. Tabii, burada kastettiği “Ç in’in eline geçmemesi için 
üzerimize diişen görev neyse ”

ERTUĞRUL-Yapalım...
KURUÇ - “Orada biz varız, bizi kullanabilirsiniz” diyor. Çünkü, Çin malum 

büyük atak yaptı, Afrika’da, hatta Latin Amerika'da filan. Büyüme ihtiyacı 
arttıkça doğal kaynak talebi artıyor. Avrupa ülkelerinin büyümesi ne kadar 
meşruysa, Çin’in büyümesi de o kadar meşru, Hindistan’ın büyümesi de o kadar 
meşru. Büyümede öncelik diye birşey yok ki. Bu bir kapitalist oyun, mücadele.

Kimden bağımsız, kime bağımlı

Bu merkez bankasının bağımsızlaştırılması söylemi, "siyasal sistem, 
ekonomik sisteme müdahele etmemeli” argümanı 1990’larda başladı. "Efendim, 
Türkiye’de siyaset ekonomiye karışmamalı” diye başlattılar hatırlarsın. "Siyasal 
sistem ekonomiye karışmamalı” deyince bunun arkasında, bunun meramı
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ulusallığın da yavaş yavaş tasfiyesi, yani ulusal kurumsallaşmanın korunmaması 
meselesi karşımıza çıkacak. Bu 1990’ların sonlarında karşımıza çıkacak olan 
mevcut hukuk manzumesinin yıkımına doğru atılan ilk adım oldu Türkiye’de. 
Yani, sizlerin bu tahkim-mahkim üzerine kurduğunuz savunma hattına karşı 
saldırıların, anayasa değişikliklerine filan vardı. Bu bir hazırlıktı. 2000’lerin 
ilk on yılında daha sonra karşımıza çıkacak olan hukuk manzumesinin tümüyle 
yıkılarak dünya sermayesinin ekonomi ve siyaset ihtiyaçlarına göre yeniden inşa 
edilmesinin hazırlığı demek ki, 1990’larda bu çerçevede başlamıştı.

1980’lerin nirengi noktaları

Burada, “tüm iktidar sermayenin” meselesinde kapitalizmin kendi geleceği 
için, 70’lerin sonlarından itibaren neler yapması gerektiğini öğrenmeye 
başladığını görüyoruz. Daha önce bahsettik, bunun başlangıcı 1979 Mayısındaki 
TÜSİAD Bildirisidir. Bu 24 Ocak’taıı önce ve bcncc cn önemli şeydir.

Sonra çeşitli nirengi noktaları geldi. Bu başlangıcın devamı olarak çeşitli 
nirengi noktaları var. Neyin nirengi noktaları? 1980’Ierdc bugünkü, bugün 
karşılaştığımız modele erişebilmek için atılan ilk adımların, yani ilk dönemin 
nirengi noktaları var. İlk dönem bir tasfiyeler dönemi olmalıydı. Kapitalizm 
yönünden tasfiyeler, kadroların, yetişmiş kadroların ve kuramların tasfiyesi 
olmalıydı. 1980’lerde yan gücün desteğiyle yani askeri gücün desteğiyle bu 
yapıldı. Bir kere, önce, 79 Mayısını (TÜSİAD Bildirisini) anlamayanlar için 
çıkarılmış 24 Ocak deklarasyonu var. Ondan sonra da 12 Eylül tasfiye harekatı 
var malum. Siyasi partilerin kapatılması var. En ciddi dönüm noktası budıır. Bu 
biraz önce bahsettiğimiz dengelerle işleyen, sağlıklı ve kendini sürdürebilir siyasi 
sisteme herhangi bir gerekçeyle son verilmesi meselesi. Bu tasfiye döneminin, 
kapitalizmin istediği tasfiye döneminin en ciddi dönüm noktasıdır çünkü ondan 
sonra “hangipartiyi kursan olur, bir süre onunla idare edersin ” anlayışı gelmişti.

Sonra, yeni anayasa geldi malum 82 Anayasası geldi.
Sonra, YÖK geldi. Üniversite ve kamu tasfiyesi, 1402 geldi. Ve böylece “tüm 

iktidar bizim ”e gidebilmek için bir büyük adım olarak öncelikle kadroların ve 
60’lar 1970’lerde sahneye çıkan, ortaya çıkan yaratıcı güçlerin izlerinin silinmesi, 
tasfiyesi geldi.

Bunu anlamayanlar için sıkıyönetim mahkemeleri, cezaevleri, uzun süren 
korkutma ve yıldırma dönemi geldi. Sendikalara, işçi örgütlenmelerine ve 
haklarına getirilen kalıcı yasaklar geldi. Ve bunlarla eşleşen, yavaş yavaş ortaya 
çıkan yeni ekonomi çizgisi, piyasalar söylemi geldi. Bunları tabii çok yazdık, 
konuştuk. Onun için burada tekrarlamamıza gerek yok.

ERTUĞRUL - Biraz ayrıntıya girebilirsiniz hocam.
KURUÇ - Yok canım artık herkes.
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ERTUĞRUL - Burada dört başı bayındır hepsi olsun
KURUÇ - Bu kadar bayındırlık yeter yahu. Zamanımız yetmeyecek.
ERTUĞRUL - Biraz girmek gerekebilir toplu halde bulunsun.
KURUÇ - Bunlar, 1980’lerin sonundan itibaren Sovyetler’in de sahneden 

çekilme kararı ile birleşince biiyiik kafa karışıklığı yarattı ve Türk siyaset sınıfı, 
-ona sınıf mı, diyelim zümre mi diyelim- 1980’lerin tasfiyelerini kabul etti. 
Siyaset sınıfı -siyaset, sosyal anlamda bir sınıf değil de, buna bir kategori olarak 
sınıf diyoruz burada- bunu kabul ederken, akademisyenler ve fikir sahipleri de 
kabul ettiler bu tasfiyeleri.

Kabul etmemek şöyle olurdu. Başka ufuk açacak, Türkiye’ye ufuk açacak 
önerilerin söylenmesi, yazılması, çizilmesi; “öyle değil, böyle” falan olabilirdi, 
bu olmadı. Demek ki, akademisyenlerin ve fikir sahiplerinin düşünce derinliği de 
çok derin değilmiş. Bu ortaya çıktı.

Kapitalizmin bu ilk tasfiyesi Türkiye’de kabul gördü. Bu daha sonra 
1990’larda halk “ekonomi budıır” diye bu kapitalizmi öğrenme dönemine girdiği 
an, işte 1980’lerdeki bu fikir kıtlığının, düşünce üretme yokluğunun 1990’lardaki 
halkın bu pasif kabulünde sanıyorum ciddi bir etkisi var. Kalıcı hiçbir şey 
ortaya çıkmadı çünkü. İşte, orada burada (gülerek) bazı münafıklar, bazı fakülte 
mensuplarının filan konuşmaları var. Ama bunlar birşey ifade etmez. Çünkü, 
Türkiye’de siyasal hareketin malzemesi halinde, ana malzemesi halinde ortaya 
çıkamayan düşünceler, düşünce alanı çok dar olduğu için bir etki yaratmıyor. Biz 
bize konuşmalar şeklinde kaldı. Bugün de henüz böyle.

Yeknesaklaşan siyaset

Bu kabullerden sonra, 1980’lerin tasfiyelerini kabullerden sonra, 1990’larda 
siyaset, sermayenin bu yekpare diyebileceğimiz iktidar arayışına yanıt veremedi. 
Parçalı oldu ve liderler yetersiz kaldı. Yani liderlerin yetersizliği 1980’lerde 
bu kabulle başlamıştı. Ve yetersiz kaldı. Eskileri de yenileri de. İsim isim 
bahsetmemize gerek yok.

ERTUĞRUL - Girin, girin...
KURUÇ - Demirel, köşke gitti. Artık “barajlar kralı” falan havası yoktu. 

Şöyle kişisel bir anı. 1991 seçimini kazandılar ve ANAP’a karşı koalisyon 
kuracaklar. Seçim bitince ve Demirel başbakan olarak atanınca, koalisyon olacağı 
belli olunca, onunla da bir ay çalışmıştık. 1979 Kasımında -CHP’nin kaybettiği 
seçimden sonra- bir ay. O zaman görevden ayrılırken “Allahaısmarladık” 
demeye gitmiştim. Sonra başbakan olduğunda 1991 ’de “tebrike gideyim  ” diye 
düşündüm ve konuşma olursa, bu 1980’Ier kötü bir noktaya getirdi, enflasyon 
yüzde 75 falandı o sırada. Ama 1979’un Kasımında ayrıldığımız zaman da yüzde 
60’tı. Fakat işin tılsımı o zaman yeni yatırım yapamamaktı. Böyle kemer sıkmak.
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yani 24 Ocak değildi bize göre. Dolayısıyla âdeta benzer bir noktada devralmıştı. 
Hani konuşma olursa, yeniden "barajlar kralını beklediğimi” herhangi bir görev 
talebimin falan kesinlikle olmadığını, fakat beklentimin yeniden “barajlar kralını 
görmek” olduğunu filan söyleyeceğim.

Gittim, bir baktım orada kalabalık var. Onun kendi cemaati filan gelmiş.
ERTUĞRUL - Her gün, il il, tebrike geliyorlardı.
KURUÇ - Onlar var grup halinde, Başbakanlık’ta basının içinde oturuyorlar...
Elimi sıkınca, "sen şöyle otur bakayım ” dedi. Sonra bir kaç gruba “zamanınız 

geldi hadi güle güle gidin, hadi gecikmeyin” filan dedi, bunları gönderdi. Gitgide 
odadaki adamlar azalıyor. Adnan Başar Kafaoğlu ile bir kişi daha kaldı, bir de 
ben. Ama hissettim ki onlar varken konuşmak istemiyor, belki de hissetti. Çok 
özel sezgileri olan bir insandı. Çok farklı sezgileri olan bir insandı. Böyle, 
telepatik sezgileri olan bir insan, diyebilirim. Kısa bir süre içinde görüşmelerimiz 
oldu ama, böyle birşey. Bazı siyasetçilerde böyle şey gelişiyor. Sanki, “aklımdan 
geçenleri hissetti m i” diye düşündüm. Kalınca da, baktım ki Adnan Başer ona 
başka birşeyler söylüyor. "Efendim ” dedim "ben çıkayım da size tekrar arz 
ederim görüşlerimi. ” "Tamam ben seni çağıracağım zaten ” dedi ve çıktım. Fakat 
hissettiğim bunları duymak istemedi ve bir daha öyle olmadı zaten. Bir daha 
yatırımcı, atılımcı, “barajlar kralı” falan rolünün olmayacağını, olamayacağını, 
yani dünya kapitalizminin yeni çerçevesinde, artık böyle bir misyonun kendisi 
için katiyen mümkün olmayacağını âdeta teslim eder bir hali vardı. Ve köşke 
hemen çıkışı da, iki yıl sonra çok büyük aceleyle çıktı hatırlarsan...

ERTUĞRUL - Tabii ki...
KURUÇ - Başka biri ön almasın, herhangi bir isim, yani tarafsız, bağımsız 

falan...
ERTUĞRUL - Erdal İnönü de desteğini açıklayınca hemen vıınnn...
KURUÇ - Arkasından Erdal Bey’in "haydi bana eyvallah” değişi de, 

1990’ların sahnesinde şeyleri bıraktı.
ERTUĞRUL - Çiller, Karayalçın...
KURUÇ - Çok parçalı, artık onlardan isim vermeyelim, çok parçalı siyasal 

bir...
ERTUĞRUL - Hocam, siz söylemeseniz de, ben onların isimlerini yazacağım. 

Çünkü söylediğiniz bir yandan yirmi yıl öncesi. Bugünün gençleri onları 
bilmiyor, o zaman doğmamışlardı ya da yeni doğmuşlardı. İsim olarak söyleyince 
nezaketsizlik filan değil, çünkü orada kimin ne olduğunu bilmesi lazım gençlerin.

KURUÇ -  Tabii, 1990'ların siyasetçilerinin hepsinde, -buna ne yazık ki 
Bülent Bey de dahil- küçük kalma, kendine küçük bir alan çizerek onun içinde 
kalma düşüncesi ağır bastı. Galiba kapitalizmin bu dünya çapında yeni kâbusunun 
Türkiye’nin üzerine de çökeceğini herhalde en başta Bülent Bey olmak üzere 
anladılar mı, kabullendiler mi, öyle bir şey işte...
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Çünkü, Bülent Bey’le benim bir daha hiçbir görüşmem olmadı. Yani, 79’uıı 
sonunda görevden ayrıldıktan sonra bir teşekkür ve Allahaısmarladığa gitmiştim, 
ondan sonra bir daha hiçbir görüşmem olmadı. Ama hissettiğim o da dahil, bir 
daha eski Bülent Ecevit’in olmayacağı, olamayacağı. Bunun gerçek dışı olduğunu 
düşündü. Çok ürküyor anlaşılan eski Bülent Ecevit’ten... Dünyanın üzerine çöken 
bu tek kutuplu kâbusun, Türkiye üzerindeki baskıyı filan çok arttıracağı, onun için 
kendine küçük bir siyasi alan çizmenin gerçekçi olacağını düşündü sanıyorum.

Beni burada ilgilendiren tek tek kişilerin değerlendirilmesi değil de, bu 
gelişme çerçevesi içinde kapitalizmin tüm iktidar arayışına, yekpare bir siysi 
iktidar arayışına yanıt verecek bir şeyin 1990’larda ortaya çıkmadığı. Çünkü, 
dediğimiz gibi, ekonomide olduğu gibi siyasette de eski hastalıklar devam 
ediyor. Yeni hastalıklar ufak ufak beliriyor. Ama eski hastalıklar devam ediyor. 
Bu nedenle koalisyonlu yıllar, koalisyonun Türkiye’de olumsuz algılanmasına 
yol açtı. Öbür ülkelerde olumlu bir şey olan koalisyonun -bu hem ekonomide, 
hem siyasette hastalıklı ortamda- kötü algılanmasına yol açtı. Bir katkı getirmedi 
siyasi sisteme, bir hoşgörü ınoşgörü falan, çok farklı görüşlerin buluşma noktalan 
olabileceği gibi bir şey ortaya çıkmadı. Zaten, bu haşin piyasa rüzgârı ve kayıtsız 
şartsız Anglosakson egemenliği, tüm siyasal partileri, hepsini aynı çizgiye getirdi. 
Birbirinden hiç önemli farkı olmayan, farklarını ekonomide ve siyasette önemsiz 
şeylerde arayan varlıklar haline getirdi. Tıpkı ekonomide olduğu gibi, siyasette 
de koalisyonlar nedeniyle kısa vadeli bakışlar egemen oldu.

Ve daima hiç unutmayacağız, yüksek ve yükselen enflasyon ortamı. Bu, 
ortamda tabii “tüm iktidar sermayeye”nin izlerini bulamayız. Bu bir geçiş 
dönemi, sermaye için de bir geçiş dönemi. Üstelik, sermayenin hiç daha önce 
tahayyül etmediği bir mucizenin olduğu, sermaye giriş-çıkışlarınm olduğu... 
Bir mucize. Çünkü, (gülerek) sermayesi olmayan kapitalizm. Bu bir mucize; bu 
mucize döneminde iş olmuyor bir türlü.

80’li yılların sindirilmişliğini ve fikir kıtlığını da hesaba katarsak, sol 
diyebileceğimiz alanda da, gitgide sağa kaymayı destekledi. Sosyalist solda 
da, Sovyetler’in yarattığı travma sürdü ve özgün bir ürün ortaya çıkmadı. Yani, 
"Türkiye sosyalistleri şöyle düşünür'’ demek için, 1980’lerde ve 1990’larda 
hiçbirşey arayamayız. Belki hâlâ, pek birşey bulamıyoruz. Ama 1980’lerde, 
1990’larda o alandaki tartışmalara, konuşmalara, bölünmelere falan baktığımız 
zaman orada da hiçbir özgün ürün yok. Önemsiz tartışmalar; sen-beıı hikayeleri 
falan var. Yani, onlarla geçen bir zaman var. Demek ki, yirmi yıl kaybedilmiş 
oluyor burada.

On yılda yüzyıl gerilemek

(Bilsay Kuruç’un son kitabındaki bölüm başlıklarından biri şudur: "Yüzyıl 
gerideyiz, ya on yılda kapatırız ya da ... ” Sözkoııusu olan, devrim
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sonrası Sovyetler ile eıııperyal ülkeler arasındaki gelişmişlik farkıdır ve 
bu farkı olabilecek en kısa sürede kapatabilecek bir planın yapılması ve 
uygulanmasıdır. Yüz yıllık bir farkı on yılda kapatmanın mümkün olup 
olmadığı ya da ne kadarının kapatılabileceği ayrı bir konudur, ama bir 
ülkenin düşünce yaşamının on yılda yüzyıl gerilemesi nereden bakılsa 
korkunç bir olaydır. Üstelik geçen her on yılda bu gerileme daha da 
artmıştır. Bu ara başlık, Bilsay Kuruç’tan mülhemdir ve de Türkiye’nin 
gerçeği bakımından o başlığa naziredir)

Turgut Özal’ın bıraktığı enflasyonlu dünyadan, makul ve ulusal bir iktisat 
politikasına yeniden geçilemeyişinde, bütün bu fikir kıtlığının, önemsizleşen 
siyasal kişiliklerin filan ürünü olarak geçilemeyişinde şöyle bir şey var. 1991 
tarihinde sanki 1970’lerden ve bizim kötü dönem 1978-79’umuzdan yüz yıl 
uzaktayız. Yüz yıl uzaklaşmış gibiyiz. O derece ki, hiçbir yeni fikir yaratma 
heyecanı çıkmıyor ortaya. Dediğim gibi küçük çevrelerde birşeyler konuşuluyor 
ama, siyaset sahnesine intikal etmiyor. Kimse satın almıyor. Adeta, yeni fikir 
çıkacak diye ürküyorlar. Adeta ürküyorlar.

Bu döviz serbestliği ile başlayan, enflasyonla eş zamanlı süren yıllar halk 
çoğunluğu için bir az önce anlattığımız sonucu veriyor. Kapitalizmin kuralları 
başta borçlanma olarak, çünkü halkın geliri enflasyonda yaşamaya herhangi bir 
şekilde el vermiyor. Halk borçlanmaya başlıyor ve mahkûm buna. Şirketler de 
başlıyorlar. Sermaye girişleri ve yeni sermaye düzeni “önce borçlanacaksın ” 
komutu ile geliyor. Borçlanmanın artışı gitgide bu dönemde yaygınlaşıyor. Bunun 
halk katında yarattığı tahribat ayrı: Yıkılan yuvalar, intiharlar, konut furyaları, 
yatırdığının on misli ödeme mecburiyetleri, bütün bunlar, yepyeni boyutta şeyler 
olarak ortaya çıkıyor.

Aynı dönemde de, âdeta bütün bunlarla sarkastik bir şekilde, yani, alay etme 
diye değerlendirebiliriz, akademik dünyada da birdenbire -akademik dünya zaten 
derinliği olmazsa modalarla yaşar. Türkiye’de de bunu gösterdi- faiz-döviz’le 
uğraşma merakı geliyor.

HRTUĞRUL - Faiz, döviz, borsa...
KURUÇ - Faiz, döviz, borsa. Bu iptila akademik dünyada da yerleşti. Fikir 

alanında 11e yaratıldı diye bakarsan, 1990’lardan itibaren akademik dünyanın 
önüne 11e atılmışsa adeta onu kapma, proje kapma, mevcut çekilen ideolojik 
çizgiye mensubiyetini göstermek üzere proje kapma döneminin başladığını, 
üniversitelerde yapılan araştırmaların çok zayıfladığını, adeta yok olduğunu, 
araştırmacılığa çeşitli kurumların, -başta bankalar olınak üzere- araştırma 
dağıttıklarını ve dolayısıyla akademi dünyanın beslenme kaynağının da fikir 
olmaktan çok mevcut ittisal politikası çizgisi olduğunu görüyoruz.
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Bir ara özet
KURUÇ - Galiba şunu söyledik 79’un Mayısında Türk sermaye sınıfı 

kendine göre belli bir olgunluğa eriştiğini gösterdi. Yani, siyasal rüşte eriştiğini 
gösterdiğini ve tüm iktidara talip olduğunu gösterdi. 79’un TÜSİAD bildirisi 
dikkatli okunduğu zaman, sermayenin sadece 24 Ocak’ı değil, 12 Eylül’ti de 
istediği o bildiri ile müjdelendi, deklare edidi. Aynı sıralarda, kapalı kapılar 
arkasında, bir yeni anayasa hazırlığının başlamış olması...

ERTUĞRUL - Coşkun Kırca, Adnan Başer Kafaoğlu metni.
KURUÇ - Bunu gösteriyor. 24 Ocak da zaten apaçık bir şekilde, dünyaya tâbi 

kapitalizmin gelmekte olduğunu müjdeleyecek.
Böylece, tam otuz yıl önce başlamış ve normal sürecinde gitmiş oluyor, 

dünyanın istediği tâbi kapitalizm ve Türk sermaye sınıfın istediği “tüm iktidar 
benim” anlayışı, 201 l ’e geldiği zaman örtüşmüş oluyor.

Şimdi onun geçirdiği noktalar içinde kaydetmemiz gereken ne var?
80’ler Türk kapitalizmi hesabına kayıp yıllar demiştik. Yani hiçbir marifetin 

ortaya çıkmadığı yıllar oldu. Kapitalizmin yan gücü olarak ve tâbi kapitalizmi 
kabul ettiğini göstererek Silahlı Kuvvetler 12 Eylül 1980’i yaptıktan sonra, 
1980’lerde Türk kapitalizmi bir marifet gösteremedi. Silahlı Kuvvetler de 
-cunta- yönetimi devretti: “Kabahat bizim varlığımızsa biz çekiliyoruz, sivil bir 
siyasi sistemle yapın ” dedi. Kenara çekildi ama, çekilmeden önce siyasi sistemi 
tasfiye etmişti. “Tüm iktidar sermayeye”y e göre bir siyasi sistemin kurulması 
için gerekli tasfiyeyi yapmıştı. Bunu, kapitalizmin sivil güçlerine bırakmamıştı. 
Onlar henüz -bugünkü gibi- olgunlaşmamışlardı, bugünkü tasfiye yapacak 
kıvama gelmemişlerdi. Böylece Türk kapitalizmi, hem bir yandan tâbiyet modeli 
içine girecek, onun kaynak transferi mekanizmasını becerecek, yani kurumsal 
değişiklikler yapacak; hem de siyasal sistem ve parti ihtiyacını kendi "tüm iktidar 
benim” tezine göre yerine getirecek. Bu zaman alan bir şey. Dünyanın yeni 
koşullarına göre zaman alan bir şey...

Ama, saptamamız gereken şey; iş ekonomiden başlamıştır. Ekonomide tasfiye 
olmadan yeni kapitalizm kurulamazdı, onun için ekonomiden başlamıştır. Yoksa 
sermayenin; “efendim, siyasi sistem iyi gitmiyor, böyle demokrasi mi o lur” gibi 
herhangi bir talebi, bu taraklarda bezi yoktur. Sermaye sınıfına göre, herhangi bir 
siyasi rejim olabilir. 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başında yaşadığımız deneyim 
bunu gösteriyor. Sermaye sınıfı diyor ki, “tüm iktidar olabilmem için herhangi 
bir siyasi rejim olabilir ” diyor. Yani, gerektiği takdirde cumhuriyet de olmayabilir 
diyor. Onun için son otuz yılın siyasi modeli içindeki lokomotif parti rolüne 
soyunan önce ANAP, sonra da AKP, siyaset sahnesine bir dış taslak gibi paraşütle 
inmiştir. Daha önce Türk siyasi sisteminin gelişmesinin bir ürünü değildir ikisi 
de. Ne ANAP öyle bir üründür, ne de AKP öyle bir üründür. İkisi de bir siyasal 
birikim ürünü değildir. ANAP tâbi kapitalizmi yaratmanın ilk aşamasının siyasal
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ürünüdür. AKP de, tâbi kapitalizmi yaratmanın üçüncü on yılında makbul ürün 
olarak gelmiştir. Bu nedenle ANAP ile Türk kapitalizmi tam örtüşmeye çalıştı, 
fakat örtüşemedi. Çünkü Türk kapitalizmi tam gelişememişti. ANAP da bu 
şekildeki ilk taslaktı. Fakat, AKP ile Türk kapitalizmi tam örtüştü.

Birkaç nedenle örtüştü; bu, çeşitli damarların birleşmesiyle oldu. Bunda dünya 
konjonktürünün de önemli payı var. Dünyadaki likidite bolluğu ve bundan Türk 
kapitalizminin, onun yeni siyasi taslağının beslenmesi meselesi var. Şimdi onlara 
zaten gireceğiz.

Fakat, demek ki, siyasi sistem ve parti ihtiyacı yavaş yavaş doğdu Çünkü, 
iş ekonomiyle başladı fakat, salt ekonomiyle olmaz. Yani, salt ekonomi ve eski 
partilerle olacak iş değildi. O nedenle yan güç tarafından bunlar tasfiye edildiler 
ve yeni ürün gündeme geldi. Bunu berraklaştırmamız lazım. 2000’li yıllara 
geldiğimiz zaman gördük ki, parti ve siyasi sistem, böyle Avupa modeline 
göre falan değildir. Bu, Türk kapitalizminin özel ve objektif koşullarına göre 
hazırlanmış modeldir. Başka yerde benzeri yoktur, olamaz. Bu traji-komik AKP 
modelini Kuzey Afrika’ya ihraç etme karikatürleri filan da gösteriyor ki; bu, özel 
Türkiye için, burası için ve Türk kapitalizminin özel objektif koşullarına, yani 
gelişme derecesine göre tasarlanmış bir şeydir.

Burada birkaç nokta önemli: Bir, ekonomik bazla siyasi bazın birleşmesi için 
menfaatler dağıtılabilmelidir. Menfaatler büyük ölçekli menfaatler olacaktır. 
Daha önce kapitalizmin Türkye’de 1980’de dağıttığı küçük ölçüde menfaatler 
yetersizdir. Bunun için, biiyük ölçüye eriştirilmelidir ve herkes demelidir ki; “vay 
be, gelişme buymuş!” Ve bunlar sürdiiriilcbilmclidir. Menfaatler büyük ölçüye 
eriştirilebilmeli ve sürdürülebilmelidir.

İki, dünya ekonomisine kaynak transfer edebilmeli. Çünkü bu olmazsa tâbiyet 
ilişkisi bozulur, bağımlılık ilişkisi bozulur. Onun için sürekli olarak dünya 
ekonomisine kaynak transfer edebilmeli, bunun güvencesine sahip olmalıdır.

Üçüncüsü siyasal sistem, Celal Bayar’ın koyduğu esas olan “kemiyet” 
esasıyla buluşabilmelidir. Yani kemiyet, sayısal çoğunluk daima bu modeli 
destekleyecek şekilde ayarlanmalıdır. Seçim sistemiyle veya başka şeylerle ama 
kemiyet esasıyla sürekli olarak legalitesini kazanmalıdır. Demek ki, legaliteye 
olan ihtiyacı bu şekilde giderilebilmeli. Salt ekonomik olmayacak, öyle başlamış 
ama kapitalizm dolayısıyla ekonomik ve siyasal bir sistemdir. Son otuz yıl bu 
bakımdan çok öğretici oldu.

80’Ierin ve 1990’ların ekonomik dünyası ve konjonktürü buna müsait olmadı. 
Ama 2000’ler oldu. 80’ler pek erkendi, ANAP, bir acemilik dönemi partisiydi. 
Acemilik içinde süresini tamamladı ve inişe geçti. Ama, misyonunu sağlamıştı, 
o yeterliydi Türk kapitalizmi için. O nedenle İstanbul’da Aksaray’ın ilerisinde 
yaptırılan küçük ve mimari harikası olan anıtkabirle simgeleşti. Ama bu acemilik 
dönemiydi, bunu öyle yazmak lazım.
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90’larda ise, Türk siyaset sahnesinde âdeta bir anarşi var. Bir türlü parçalar 
kapitalizmin gerekli kıldığı biçimde birleşmedi. Koalisyonlar döneminin Türk 
kapitalizmi bakımından verimli olamadığı ve bir sosyal gelişme de yaratmadığı. 
Dolayısıyla kapitalizmin antitezinin ortaya konmaması bir yana, kapitalizme 
bile hayrı dokunmayan ama kapitalizm için çalışmak isteyen bir dönem oldu 
1990’lar. Ve bu anarşi içinde şu berraklaştı bence, Türk kapitalizmi kendi 
siyasal elit tabakasını çıkaramıyor. Yirmi yılda çıkaramadı, bunu ne 1980’lerin 
acemilik döneminde çıkardı, ne de 1990'larda çıkardı. Demek ki, çıkaramıyor. 
Çıkaramayışının sonunda o zaman öbür yan güç kazanıyor; kapitalizmin bu
yandan ürettiği bir lümpen proletarya var, bir yandan zenginleştikçe ürettiği bir 
taşra var, ham, olgunlaşamayan bir taşra var. Bu ikisi yan güç olarak büyüdüler 
ve bunlar siyaset sahnesine çıkarak, dış dünyanın Türkiye’den beklediği siyasal 
modelin baş aktörü oldular.

2000’lerde bunun ortayı çıkışı kapitalizmin kendi siyasal elitini yetiştirecek, 
yaratacak zenginliğe sahip olamayışındandır. Bunu Türk kapitalizminin geleceğini 
değerlendirmek bakımından bir kenara yazmak lazımdır.

Menfaatler
İşin önemli bir kısmı daima ekonomiktir, orada da menfaatler daima birinci 

plandadır dedik. Daha önce olmadık şekilde ve sürdürülebileceği inancını 
yaratarak büyük ölçekli menfaatler yaratmak asildir dedik. Peki, "bu menfaatler 
nelerdir” dediğimiz zaman, öncelikle servetlerdir. Gayrimenkul şeklinde 
somutlaşan şeylerdir. Umut furyalarıdır, yollardır, otomobil furyalarıdır, 
araç furyalarıdır, bilgisayar furyalarıdır, kredi kartı furyalarıdır, yeni yeni 
hizmetlerdir, kömür paketlerine kadar gider. Bunlar hep yeni yeni ürünlerdir. 
Dikkat edersek bunların hiçbiri eskiden yoktu; var olanlar, çok cılız şeylerdi. 
Servetler küçüktü, konut furyaları furya şeklinde değildi, tek tük küçük şeylerdi, 
(gülerek) kooperatifti yahu, kapitalizm hesabına gülünçtü.

Yol desen, yollar yola benzemiyordu. Otomobil desen sayılıydı, zenginlik 
simgesi olmaktan âdeta halkın sahip olacağı, yani halkı zenginleştiren simgeler 
haline dönüşmesi sözkonusu değildi. Bilgisayar diye bir şey yoktu, kimsenin aklı 
ermezdi. Demek ki, dünya konjonktürü, yeni ürünleriyle bu tâbiyet bağlantısını 
güçlendirici büyük etki yaptı. Burada en önemli ürünlerden biri, bir tanesinin 
kredi kartları olduğu “yeni borçlanma enstrümanları,,dır. Yeni refah 
anlayışını, “refah eşittir menfaatler” diye tanımlamamız lazım kapitalizmde. 
Kapitalizmde başka bir refah anlayışı olamaz. Bir sosyal refah anlayışı olamaz. 
Onun için toplumda yer eden yeni refah anlayışının, halkın “refah” diye 
kavradığı şeyin ortaya çıkabilmesi için gelirler yetmez, borçlanabilmek lazımdır. 
Dolayısıyla borçlanmanın da böyle demokratik bir iş gibi sunulması lazım: 
“Herkes borçlanabilir.”
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Kıçında donu olmayan adamın borçlanma hakkı

Esas modele baktığımız zaman Amerika’da da böyle. 1990’lardan 
itibaren özelikle Amerika zaten bunun başını çekiyor. Buna “sermayenin 
demokratikleşmesi” diyorlar. Yani, kıçında donu olmayan adamın borçlanma 
hakkına sahip olması olarak görüyorlar. Ama, aynı adamın mesela parasız 
sosyal hizmete sahip olmasını hak olarak görmüyorlar. Fakat, borçlanmasını 
bir hak olarak görüyor; çünkü, çulsuz adamın bile sömürülebilen bir tarafı 
olmalı. Yani, o adam bile borç altına girebilmeli ki, o kapitalizmde işe yarasın. 
Aksi takdirde çulsuz adam ne işe yarar? Demek ki o adamın işçi olması yetmiyor. 
Mutlaka borçlandırılabilmesi, mutlaka zincirle bir yere bağlanması lazım. Bu, 
Amerika’nın son yirmi yılında ortaya çıkan ve 2008 kriziyle sonuçta (gülerek) 
bumerang gibi kendini vuran bir şey olarak ortaya çıktı.

Türk kapitalizminde bu daha değişik ölçekte, daha küçük ölçekte, ama 2000’li 
yıllarda yeni kapitalizmin imajını halk katında güçlendirecek, onu tanıtacak, 
onu allayıp pullayacak şekilde ortaya çıktı. Onun için adı konmayan yeni refah 
anlayışında temel nokta; “herkes borçlanmaya ehildir. ” Borçlanmada eşitlik 
vardır yani, esas eşitlik de budur (Kahkahalar)...

Ekonomi budur, bunda bir gariplik de yoktur. “Herkes borçlu ne var bunda? ” 
Geleceğin gelirinden borçlanıyormuşsun gibi takdim ediliyor. "Sen ne de olsa 
kazanacaksın, o zaman ödersin ” diye takdim ediliyor. Dolayısıyla bu yeni refahın 
ekonomik ajanlarının olması lazım bir ve bu yeni refah tabanına oturacak siyasal 
sistemin de yeni siyaset sınıfının olması lazım.

Yeni ajanlar

Bu yeni siyaset sınıfı, kapitalizmin son on yıldır yan gücü olan lümpen 
proleterya siyaset sınıfı olarak ortaya çıktı ve bütiin ahlâk kodlarından 
yoksunluklarıyla ortaya çıktılar. Bunları, lümpen proletcryayı küçümsemek 
için söylemiyoruz. Çünkü, iktisatçı bir yerde de fizikçi gibi madde ne ise, onu 
söylemelidir. Onun için biz de burada maddeyi söylüyoruz. Maddeye baktığımız 
zaman onun davranışında herhangi bir ahlâk kodu filan yok. O öyle görünüyor. 
İşçinin davranışı gibi değil, işçinin bir ahlâk kodu var. Ama, lümpen proleterya 
herhangi bir ahlâk kodundan yoksun olduğu için bugün söylediğinin yarın tam 
tersini söyleyebilir, yapabilir; borçlanır borcunu ödemez vb bunlar normal. Ve bu 
özelliği de, başka türlü bir ekonomik ilişki içine girmedikçe değişmez.

Demek ki, iki ajan, yeni refahın ve yeni siyasetin iki ajanı, birisi ekonomik 
ajan olarak ortaya çıkıyor, bunlar yeni yetmeler; bunlara “yeni orta sınıf “denecek, 
bunlar “yeni orta sınıf’ olarak ortaya çıkacaklar: Yeni yetmeler vc sistemde 
kendine ekonomik alan açarak başarılı olanlar. Sistemi kendi başarılarıyla 
özdeşleştirdiler.
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Yeni siyaset sınıfının marifetiyse kapitalizmin tüm iktidarı için kemiyet esasını 
başarıyla uygulamak olacak.

Bu yeni refahın ekonomik ajanlarının çeşitli özellikleri var. Menfaatlerin 
büyümesi, onların menfaat sahibi olmaları, menfaat dağıtmaları süreci içinde 
göze çarpan önemli bir özellik, öncelikle dünyaya mensup olma arzularının 
kabarması. Dünyaya mensup olma, onların ana motivasyonları. Bu yeni orta 
sınıfın habercisi ve göstergelerinden biri. Burada birçok komedi unsurunu, kara 
komedileri de görebiliriz. Her yerde artık gördüğümüz ve yadırgamadığımız; 
mesela, adam şirket açıyor adı İngilizce veya İngilizcemsi bir şey ama, Türkçe 
değil kesinlikle. Bunların çoğalması. “Ben dünyaya mensubum ”u göstermeye 
çalışıyor. Yani, “ben Türkiye 'nin bir şeyi değilim ” diyor. “Ben dünyaya mensup 
bir adamım" dolayısıyla “tercih edilme nedenim daha fazla” diyor. “Şirketimin 
adı, dükkanımın adı Türkçe olsa, beni o kadar tercih etmezsiniz, ama bakın 
tercih ed in" diyor. En kuyruğu kırık diyelim şeyler bile (gülerek) bunda özen 
gösteriyorlar.

Geçenlerde evden çıktım geliyorum.' Haymana tarafından bir kamyonet 
geliyor. (Gülerek) Kamyonetin üzerinde ne yazıyor biliyormusun? “Furniture 
and construction”. Bütün Haymanalılar İngilizce konuştuğu için ben bunu 
yadırgamadım (Kahkahalar)... Yani, mobilya ve inşaat yazmıyor, “furniture and 
construction” yazıyor. Demek ki, anlaşabiliyoruz bu dille (Kahkahalar)...

Zayiat ne kadar büyükse, başarı o kadar büyüktür

Bu, büyük bir özlemi, yeni ekonomik ajanların kendilerine bu yolla ekonomik 
alan açabildiklerini gösteriyor. 2007 ve 2011 seçim sonuçlarına baktığımız 
zaman, halkın kapitalizmin istediği bu teşvik mekanizmalarıyla uyum sağladığını 
da gösteriyor. Bunda hem ekonomik ajanlar meselesinde, hem siyasal ajanlar 
meselesinde mutlak bir başarı var. Ama bu başarının esası, bundan ibaret ve 
bununla sınırlı. Çünkü, dikkatle baktığımız zaman yurtiçi tablosuna, yurtdışı 
tablosuna bakıp ölçtüğümüz zaman yurtiçinde bu artan zayiatla elde edilen 
bir başarı. Yükselen zayiatla elde edilen bir başarı. Bu yeni kapitalizmin yeni 
menfaatler üretme kapasitesinde artış oldukça, bunun sosyal maliyeti artıyor: 
İşsizlik birinci göstergesi tabii. İşsizlikten, düşük ücretlerden, sözleşmeli çalışma 
esasının yok edilişinden başlayıp, artan aile cinayetlerine kadar giden büyük 
çelişkiler var. İçeride gitgide zayiatı daha çok ortaya çıkan bir artan menfaatler 
ve yeni refah tablosu, artan zayiatla işleyen bir “başarı” var.

Dışarı tarafına baktığımız zamansa, ekonomik, fmansal ve siyasal olarak 
düşünürsek otuz yılın sonunda şu görünüyor. Basit sanayi ürünlerini üretebilen, 
basit ve orta teknolojilerde kalmış, onların sınır içinde kalmış bir ekonomik yapı

* Bilsay Kıınıç, Gülbaşı-Haymana yolunda oturuyor.
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var. Bıı ölçekte bir ülke, sanayi ile varolabileceği lıaldc, basit ve orta teknolojilerde 
kilitlenmiş bir ülke var. Çünkü dünya kapitalizmi “senin yerin orası” demiş. 
Türk sermaye sınıfı, tâbiyeti bu koşullarla kabul etmiş. Bunları kitlesel olarak 
Örtebiliyor, ama dünyada bilim ve teknolojide var olmayan; bilim ve teknolojilere 
dayanan sanayilerde katiyen var olmayan ve bütün bunun sonunda iddiasızlığı 
kabul eden bir ülke.

Aktarm a kayışı

TÜSİAD’ın başkanı, G-20’lerin iş adamları toplantısında ne demişti? “Biz 
‘arayiiz’ olacağız”. Yani, sistemler arasında akışı, haberleşmeyi sağlamakla 
yetineceğiz. Bununla sınırlı birinden alıp öbürüne, ötekinden alıp ona vermekten 
ibaret. Ara yüzden bir ana sistem doğmaz. Ara yüz ara yüzdür, aktarma 
kayışından ibarettir. Bunu kabul ettiği zaman bilimde ve teknolojide de dünyada 
olmayacağını, iddiasızlığı peşinen kabul ediyor. Demek ki, gelecek kuşakları 
da şimdiden bağlayan bir yanı, dünya bakımından bir maliyeti var. Dünyada 
iddiasızlığı peşinen kabul ediyor.

Dünyada, son yirmi yılda özellikle finans çok gelişti ve kapitalizmin büyük 
krize gitmesinde büyük rol oynadı. Dünya, krizden henüz çıkamadı. Amerika 
kapitalizmi ve Avrupa kapitalizmi krizden çıkamadı, fakat finans yerini korumayı 
sürdürüyor. Neden? Çünkü, son yirmi yılda, ama özellikle son on yılda çok büyük 
tahripler yaratıldı. Borçlanma ve borç ödeme yükümlülüğü yaratıldı. Borç ödeme 
sözleri verildi. Bunlar kabardı, bunları çeşitli enstrümanları ile finans kabarttı.

Son yirmi yılda kapitalizmde büyük bir oyun oynandı. Ödeme taahhütlerinden 
oluşan bir sistem ortaya çıktı âdeta. Bu taahhütler sanki paraymış gibi geçerli 
kabul edildi, legalleştirildi. Bu finans oyunu, büyük bir oyundu ve iddia sahipleri 
bu oyuna girdiler, katıldılar. Şimdiki sıkıntıları bu oyuna katılmış olmaktan doğan 
sıkıntı.

Türk kapitalizmi ise, bu oyuna katılamadı. Katılamayışı, tedbirli oluşundan 
değil, sağlam basma duygusundan değil, buraya giremeyişinden, kabul 
göremeyişinden. Yoksa, Türk kapitalizmi oyuncu olarak, aktif olarak bu oyunun 
içinde nasıl olmazdı? Çok büyük kazanç olanakları olan bir oyun, ama demek 
ki, -nasıl Türk kapitalizminin dünya ekonomisindeki ekonomik yerini ölçmek 
için daha önce konuştuk, imalat sanayi net kalma değerindeki payı yüzde yarım, 
bilemedin yüzde l ise ve orada kilitli kalıyorsa, “sana daha fazlası y o k ” diyorsa- 
dtiııya kapitalizmi, finansta da “sana y o k ” diyor. “Seni aktif oyuncu olarak 
almıyorum” diyor. “Kendi kendine iyi oynuyörmuş gibi yapabilirsin” diyor, 
“ama, seni ciddiye almam, /inansal varlık olarak kabul etmem, kendi oyunumun 
içinde oyuncu kabul etmem miimkiin değil” diyor.
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Finans taahhüt eder, halk öder

Türk kapitalizminde özellikle finans çevreleri ‘‘işte efendim, biz krize 
girmedik; bakın, finansta da sağlam bastık, bu oyunu biz biliyoruz, hatta akıl 
veririz” diyorlar ya, aslında ciddiye alınmaları mümkün olmadığı için, tıpkı 
ekonomideki gibi oyun alanları sınırlı olduğu için.

Finansta herhangi bir kriz şu anda görünmüyor. Çünkü, aslında Türk finansı 
1990’larda yıkıldı. 1990’larda kaç bankanın yok olduğunun çok uzun listesini 
hatırlarsak; çok uzun bir batan bankalar listesi var, onları hatırlarsak, Türk 
finansının kendi kendine ayakta duramadığını görürüz. Bunun sonucunda 
banka sayısı çok azaldı. Bankaların bütün zararları, açık pozisyonları, kamuya 
yıkıldı, halk ödedi. Kamu borç yükü arttı, halk ödedi. Yani, kamunun borçlanma 
maliyeti arttırılarak halka ödettirildi. Yoksa bankalar kendi kendilerine böyle var 
olmuş falan değiller. Çok yüksek kamu borçlanma maliyeti sayesinde, bankalar 
bundan yararlanarak ayakta durdular, kamu kağıtları alarak ayakta kaldılar. 
Ayakta kalanların da büyük çoğunluğunun mülkiyet paylarına baktığınız zaman 
bankacılık sistemi yabancı kontrolüne geçmiş durumda. Yabancı mülkiyetin 
bankacılık sistemine on yıl öncesine göre fena halde nüfuz ettiğini görmek 
mümkün. Demek ki, ne ekonomide, ne finansta var olabilen, dünyada iddia sahibi 
olmayan bir kapitalizm yapısı var Türkiye’de. Böyle bir noktaya geldi.

Eğer, bu noktada “arayüz olacağız" deniyorsa, gerçekçi bir şeyi yansıtıyor 
tabii: "İthal etmeden yaşayamayız, işte bu kadar var oluruz” u söylüyor. Marifet 
olarak söylediği, aslında acı bir itiraf'!

Kısacası, bu entegre bir tablo; ekonomik olarak bir kere üretim ve tüketim 
dünyası o menfaatler etrafında entegre bir şekilde oluştu, kendi tiplerini yarattı, 
(gülerek) “gurme gazeteciler”e* kadar... İşte "ben, hangi marka şarap içerim", 
"hangiyabancı şarabı içerim” diye övünen gazetecilere kadar kendi ürünlerini 
yarattı. Türk kapitalizmi hesabına bu çok “başarılı” bir dönem!

Ne öğrendik

İşin, merak ettiğimiz bir tarafı, "üreticiler, ne öğrendi!” Onu bilmiyoruz. 
Üreticiler, bu gelişme içinde ne öğrendiler? Girişimcilerden başlayarak "ne 
öğrendiler” sorusu var. Çünkü, Türkiye bugün yirmi yıl öncesine hatta on yıl 
öncesine benzemeyen şekilde birçok şeyle donandı. Bütün bu tâbiyet, ithalat 
vs sonunda birçok şeyle donandı. Yeni malzemeyle donandı bir. Yeni bilgilerle 
donandı iki, yeni teknolojilerle donandı üç, yeni davranışlarla donandı dört. 
Türkiye’nin bugünkü tablosu eğer, fazla safdillik edersek "aman, ne kadar

* Bilsay Hoca bu tabiri daha çok “görme gazeteci” olarak kullanır. Ama burada “gurme” 
diye kullandı. Kast edilen “gurmeler” değil, kendilerine “dünya adamı” havası vermek için 
köşelerinde gurmeliğe de soyunan “sonradan görme”lerdir.
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da gelişmiş diyebileceğimiz” tablo. Demek ki, üretim dünyasında, malzeme 
kullanma, alet kullanma, davranış vs bakımından tabii ki bir gelişme var. Bu 
kurulan ilişkilerin sonucunda ve bu Türkiye’nin tablosuna dışarıdan bakıldığı 
zaman “amma da gelişmiş ü lke” dedirtebiliyor. Vitrin olarak çok gelişme var. 
Bu oyunun içinde isteyerek veya kerhen oynayanlar da birçok şey öğrendiler. 
Üretmeyi, hizmet sunmayı, hizmet kabul etmeyi, ilişkileri, kapitalistçe bir dünyada 
öğrendiler. Şimdi onların takkeyi önlerine koyup nc düşündüklerini biz merak 
etmeliyiz. Akedemik dünyanın burada büyük eksikliği var. Böyle bir kapitalizm 
yorumuna yeltenmeyen meslektaşlarımız, henüz bunu araştırmış değiller; ama, 
bu kapitalizmi her yönüyle araştırmak lazım. İçinden çıkabilecek pozitif şeyler 
varsa, yeni bilgiler vs, bilgilerini geliştirebilecek ve toplumsal bir Türkiye için 
işe yarar yeni bilgi üretebilecek insanlar varsa, onların ortaya çıkabilmesi lazım. 
Onun için, işin bu yönü önemli.

Soru

Burada, şu soru akla gelebilir: Küreselleşme diye bir şey var son yirmi otuz 
yıldır yaşanıyor. Küreselleşme herkes için böyle değil mi? Bütün ülkeler aşağı 
yukarı aynı durumda değiller mi? ‘‘Küreselleşme tablosu değil mi senin bu 
anlattığın, neden bahsediyorsun " denebilir.

Bu görüş kabul edilebilirdi, eğer, dünyada ortaya çıkan yepyeni varlıklar 
olduğunu bilmeseydik. Küreselleşmenin -mesela- en önemli ürününün Çin 
olduğunu bilmeseydik, böyle bir görüş kabul edilebilirdi. Niye? Çünkü, Çin 
farklı bir şey yapıyor. Yani, diyor ki; ‘‘arkadaş ben iddia sahibiyim, dünyayı 
değiştereceğim” diyor. Ama, senin kapitalistlerin ‘‘tamamen tâbiyet ilişkisi 
içindeyim ” diyorlar. Türk kapitalizmi tam tabiyet ilişkisi içinde gidiyor, ‘‘arayüz  
olacağım ” diyor, azami ufku o kadar.

Çin ise, diyor ki; “ben arayiizler yaratacağım” (gülerek) “ben dünyayı 
değiştireceğim, stratejim dünyayı değiştirmektir ve stratejimde ilerliyorum” 
diyor. Belli ki strateji saptamış. Yani, Çin’in komünist siyaset sınıfı, bir kapitalist 
senaryoyu iyi incelemiş, dünya kapitalizminin senaryosunu iyi incelemiş, buna 
göre bir strateji saptamış ve diyor ki, “evet, dünya bir kapitalist sahnedir ve ben 
bu sahnede kapitalistçe bir oyun oynayarak bu sahneyi değiştireceğim!" Yani, 
“iddia sahibi olarak çıkıyorum ortaya arkadaşlar ” diyor.

Bunu dediği tarih, Türk kapitalizminin, “yan güçlerime 24 Ocak ve 12 Eylül ’ü 
yaptırayım ” dediği tarih. Demek ki, arada kimbilir kaç bin yıllık bakış farkı var 
Çinlilerle Türk kapitalizmi arasında. Yani, (gülerek) Çin komünistleri ile Türk 
kapitalistleri arasında kapitalistçe gelişme tasarımı bakımından kaç bin yıllık bir 
fark var değil mi? Acıklı bir fark!

Çin’in kapitalist dünyanın birçok şeyini ele geçirme stratejisiyle ortaya 
çıktığını görüyoruz. Bu bir kendine güven meselesi herşeyden önce ve Çinlilerdeki
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kendine güvenin nereden kaynaklandığını, bir dünya stratejisinden daha aşağı bir 
stratejiyi biçmemeleri - gene akademisyenlerden başlayarak- bizim dünyayı ne 
kadar yetersiz algıladığımızı gösteriyor.

Çünkü, bizim özellikle iktisatçı mesleğinde arkadaşlarımız "efendim, bunun 
kişi başına diişen milli geliri ne kadar, şu kadar; o zaman bu o kadar düşünür” 
gibi bir saplantıya sahiptir. "Bir milyarın üzerinde insan yaşıyor, kişi başına 
geliri ne kadar, 250 dolar. Tamam o tâbidir” filan düşüncesi, itiraf etsin veya 
etmesin meslektaşlarımızda vardır. Oysa, ekonomi bilgisini, siyaset bilgisini, 
dünyaya bakışı oluşturan bin bir bilginin katiyen şimdiye kadarkilerin işimize 
yaramadığını, mutlaka yeni şeyler öğrenmemiz gerektiğini, bunlarla yeni bakışa 
sahip olmamız gerektiğini burada bulmalıyız.

Tâbiyet=Cari açık

Tâbiyet ilişkisinin bir ülkenin, bir halkın, kendini köreltmesi demek 
olduğunu -slogan olarak değil ama vakıa, gerçek olarak- son otuz yılda 
geldiğimiz noktada özellikle görmüş oluyoruz. Zihnini körelttiğini görmüş 
oluyoruz. Bu otuz ydlık rejimin önderlerinin de zihninin körelmiş olduğunu, 
onları izleyen, modaya uygun giden akademisyenlerin de zihninin körelmiş 
olduğunu, siyaset sınıfının da katiyen yeni şey düşünemediğini maalesef son 
otuz yılda görmüş oluyoruz.

O yüzden, birçok kavramı iyice kavramak için arkasına geçip bakmak 
gerekiyor bu dönemde. Nasıl? Mesela, iktisatçıların konuştuğu cari açık: 
"Efendim, cari açık büyüyor. Bugiin ne oldu? GSYH’mn yüzde 8 'ini geçti" 
Büyük bir şey. Çünkü bu yüzde 3 filan olursa idare edilebilir, 8 olursa vahimdir 
tabii. Ama, hangi ekonomide, hangi nedenle vahimdir ve neyi yansıtır dediğimiz 
zaman, aslında cari açık bu anlattığım fotoğrafın bir işaretidir. Yani, dünyaya şekil 
verme düşüncesinin olmayışını yansıtıyor cari açık, tâbiyet ilişkisini yansıtıyor 
herşeyden önce. Dünyadan birşeyler öğreniyorsa, ancak tâbi olarak öğrendiğini 
yansıtıyor.

Onun için biraz önce dedim ya, bu otuz yılda üretim dünyasının insanları da 
birçok şey öğrendiler ama, bir tâbiyet ilişkisi içinde öğrendiler. Şimdi, bu tâbiyet 
ilişkisi içinden çıkıp da öğrenenler var mı, ben onları merak ediyorum. Bu tâbiyet 
ilişkisini tersine çevirecek olanlar var mı?

Cari açığın en büyük kısmı, dünyaya ancak tâbiyet ilişkisi içinde bakma... 
Bunu kavramlaştırabilsek, dünyaya tâbiyet ilişkisi içinde olmayı GSYİH’ya 
oranlayabilsek acaba ne çıkar, asıl merak etmemiz gereken şey bu ve bu yüzde 
8’den çok daha büyük çıkar. Çünkü, buna halkı da katmış oluyoruz. Yeni siyasi 
ajanların, yeni ekonomik ajanların marifeti bunu başarı olarak takdim etmek.
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Tespitler

Türk kapitalizmi için birkaç şeyi saptayalım: Ekonomik ve finansal olarak 
dünyada iddia sahibi olamıyor. Zaten aklında böyle bir şey taşımıyor.

Aktif oyuncu, retorik olarak var... Böyle iri-yarı laflar ediliyor kendi kendimize 
ama, fiili durum, dünya istatistikleri ve oynanan oyun içinde ne kadar var, ne kadar 
yok? Bütün bunlar, son on-yirmi-otuz yıl içinde Türk kapitalizminin ne kadar 
ciddi olarak var olduğunu gösteriyor. Hatta diyebiliriz ki, dünya ekonomisinden, 
siyasetinden, siyasal topluluğundan çekilse, bu çekilişin ciddi bir etkisi olamaz. 
Ciddi etki yaratmaz. Küçücük bir boşluktur ve o boşluk doldurulabilir. Dünyadaki 
gelişimi bakımından son yirmi yıl anlamlı bir şey değil.

Bu iddia sahibi olma meselesi, küreselleşme denen şey, yani sermayenin 
dünyanın bütününde yepyeni organizasyon zorunlulukları yaratmış olması, 
ekonomik olarak yarışı hızlandırdı. Yani bir tür olimpiyat oldu, “herkes 
koşmalıdır” oldu. Dolayısıyla gelişme veya koşu -her neyse- koşu diye bir 
şey ortaya çıktı. O koşu içinde marifet ortaya çıktı. Yani başkaları gelip tur 
bindiriyorlar sana, bu bir uzun mesafe koşusudur, boyuna gelip tur bindiriyorlar 
sana, anlamlı bir atlet değilsin. Bırak dereceye girmeyi, tur bindirilmeden 
koşuyu tamamlama şansın dahi yok. Böyle bir aktör olarak çıkıyorsun ortaya. 
Nasıl onııncu-onbeşinci atlet 5.000 metre yarışından çekildiğinde sonucu 
etkilemezse, böyle bir tablosu var Türkiye’nin. Kapitalizmler arasında bir yarış 
mecburiyeti olduğu için, bu yarışta bir varlık taşımıyor.

“Arayüz” şu anlama geliyor. Koşularda tavşan vardır ya o kadar... Onun 
tavşan olma iddiası var, ama tavşanlıktan öteye geçemez, çünkü, esas yarışta 
yanşamaz. Onun için de belli bir kapasite lazım. Demek ki, azami “tavşan 
olabilirim” iddasıdıro ama, “yarıştayer alırım ” iddiası olamaz. Tavşanlardan 
atlet çıkmaz hatırlarsan. O noktaya gelemez.

İnsana ilk düşündüğünde sanki çelişkiler varmış gibi geliyor ama herşey 
birbirini tamamlıyor. Ülkede tüm iktidar olma iddiası var ve oluyor, bunda 
başarılı, fakat bu nedenle veya bundan ötürü ekonominin bütün ekonomik 
göstergeleri anlamsız hale geliyor. Mesela, iktisatçı olarak baktığımız zaman 
büyüme performansı hiçbir anlam taşımıyor. Neden, çünkü dünyada yeri belli, bir. 
İki, ülkedeki yüksek büyüme performansı sürdükçe ülkedeki sosyal değerlerini 
aşındırıyor. Yani büyüme performansının gelecekteki zeminini, bugünden 
aşındırmış oluyor. Yarattığı işsizlikle, yarattığı haksızlıkla, yarattığı adaletsizlik 
ve dayanışmadan gitgide uzaklaşan bir toplum yapısıyla, âdeta, gelecek hesabına 
bugünden eksi performans olmuş oluyor. Onun için hepsi birbirini tamamlıyor.

Demek ki, kapitalizm tüm iktidar oldukça sosyal değerler gitgide azalacak, 
son otuz yılın deneyimi bunu gösteriyor ve gelecekte sosyal bütünlük bakımından 
birbiriyle bitişmeyen, gelecekteki büyüme performansı bakımından vaatkâr
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olmayan bir tablo, bugünden karşımıza çıkıyor. İki, gene bu nedenle dünyadaki 
koşuya katılma şansı gelecekte daha zayıf olacak. Ekonomik göstergelerin 
anlamsızlaşması, bu kapitalizmin de özelliği oluyor.

Eskiden, Türk kapitalizmi daha küçükken, daha basitken tablo böyle değildi. 
Çünkü, bir yandan sosyal değerleri barındıran, geliştiren bir başka mekanizma 
vardı ve o kapitalizme su taşıyordu devamlı olarak, oradan besleniyordu. Bu 
yakıtla kendini geiştiriyordu. Böyle bir yakıt kalmayınca ekonomik performansın 
kavramlarının arkasında okumamız gereken özellikler kayboldu. Büyümenin ne 
anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Kitaba uygun, o kadar.

ERTUĞRUL - Büyüyor muyuz, büyüyoruz.
KURUÇ - O kadar. Demek ki, gene aynı mekanizmanın içinde siyasal, 

ekonomik ve toplumsal bakımdan ortaya çıkan bir zayiat var; o da, siyasal olarak 
siyasette lümpen dokunun yerleşmesi. Bu siyasetin geleceğini, idare ve adalet 
katlarını öncelikle aşındırarak -çünkü bu doku ortaya çıktı ki idari ve adalet 
katlarını aşındırarak ancak yer edebilir- idare ve adalet katlarını aşındırıyor. 
Toplumun kurumsal yapısında gene gelecek performansı bakımından bir 
güvensizlik ki, bir büyüme performansında mutlaka dikkate alınması gereken 
bir şey. Büyüme dediğimiz şeyin arkasında girişimcinin yatırımcılığı var. 
Yatırımcılık için güvenilirlik var, yani, yatırımcının ileriyi görebilmesi lazım. 
İleriyi görebilmesi için toplumun daima belli bir güven mekanizmasının olması 
lazım. Şimdi bunlardan, idare ve adelet mekanizması aşındıkça, bunlardan 
yoksunluk sadece siyaset sistemini değil, siyaset sistemini ayakla tutan idare ve 
adaleti de zayıflatıyor. Daha önce yoktu, bu ciddi bir zayiat. Model geliştikçe, bu 
yönden zayiat artacak.

Öteki, ekonomik göstergelerin anlamsızlaşması, sosyal değerleri yok ederek 
anlamsızlaşması ve gene buna bağlı olarak toplumsal olarak da hak-yükümlülük 
temelinin yok oluşu. İnsanlar -bildiğin gibi- hakka ve yükümlülüklere sahiptirler. 
İnsanlar gitgide “haklara da sahip değilim, yükümlülüklere de sahip değilim ” 
insanları haline geliyorlar. Bu yok oluş -beşeri sermaye derler ya iktisatçılar- 
insani sermaye birikimini aşındıran, bunu alttan çürüten bir şey. “Güniin kazancı, 
geleceğin zayiatı ’’ şeklinde karşımıza çıkıyor.

-Bundan sonra geleceğimiz orta sınıf meselesine ipucu olacak- bu tabloyu 
görüyorsak, görmeleri gereken insanlar, öncelikle okuryazarlar, akademik 
dünyanın insanları, düşünürler, orta sınıf seçkin tabakası olması gerekir. Biraz 
önce mesela, ekonomik performans, kavramlar filan dedim, buradan şu çıkıyor. 
Halk ekonomiyi son otuz yılın birikimiyle böyle algılamış olabilir, ama ekonomi 
denen şey, iktisatçılık istendiği gibi oraya buraya çekilen, eğilip biikiilebilen 
birtakım kavramlar ve bilgiler yığınından ibaret değil ki, iktisatçılık eğip bükme 
marifeti değil ki. Ama son otuz yılın kapitalizmi içinde, bu iktisatçı tipi; gitgide 
kapitalizmin islediği yorumu yapan, kapitalizme uygun fikir üreten, eğip bükme
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marifetine sahip olan iktisatçı tipi olarak sayıca artmaya başladı. Herkes böyle 
değil ama, giderek artmaya başladı.

Her mesleğin birtakım hınzırlıkları olabilir ve bunların yapıldığını da 
görebiliriz. Ama, hiçbir meslek hınzırlıktan ibaret olamaz. Hınzırlık artıyorsa, 
bu zayiatın en önemli kısmı. Doğru analiz yapma yetisini kaybetmek. Gene, bu 
bakımdan iç karartan bir şey, btiyük kriz dönemleri büyük öğrenme fırsatları 
taşıyan zamanlardır. Demek ki, son üç yıldır böyle ciddi bir fırsat döneminde 
yaşıyoruz. Ciddi öğrenme fırsatı, yani işin esasını kavrama fırsatı verir. Neden? 
Çünkü, büyük kriz dönemi kralın çıplak olduğunu görme zamanıdır. Kral 
çıplaktır, büyük krizde. Kral çıplak olduğu zamanda bile bu mesleğin sahipleri 
“efendim bıtnıtn elbisesi ne giize!” diyorsa, o zaman tahminimizden daha derin 
bir kriz var demektir.

Son üç yıldır bu tarihi fırsatı görmek, kapitalizmin özelliklerini, Türkiye’yi 
nereye getirdiğini, nereye götürebileceği görmek ve bütün siyaset sisteminin yeni 
dokusuyla, toplumdaki yarattığı çürümeyle, çelişkilerle ama öğrendikleriyle, 
bir yandan iş yapma marifetleriyle, her tarafıyla zahmet edip bunu kavramak 
gerekiyor. Bu, hem bilimsel bir görev olması gereken bir şey, bir hayatiyet işareti; 
hem de topluma ihtiyacı olan doğru bilgiyi verme görevi oluyor. Buradan orta 
sınıfa geleceğiz.

Orta sınıf
En baştan söyleyeyim orta sınıfın derdi öğrenememek. En ciddi zaafı 

öğrenememek. “Öğrenememek” dediğim zaman, 1960 ve 1970’leriıı kendisine 
verdiği gücü ve kapasiteyi tanıyamaması; ondan sonra birden bire acze düştüğü 
zaman, niçin 60 ve 1970’lerde bu kapasiteye sahip olduğunu algılayamaması ve 
bu algılayamama içinde bugüne kadar gelmesi. 80’den sonrasının dünya gelişmesi 
ve Türkiye kapitalizminin gelişmesi içinde orta sınıfın bambaşka bir şekle 
geldiğini dikkate almazsak, o zaman orta sınıfın niçin öğrenemcdiğini, nereye 
kadar öğrenebildiğini, ne yapabileceğini ve bundan sonraki çıkış noktalarının 
neler olabileceğini bulamayız. Onun için en ciddi zaafının öğrenememek ve 
80’li yıllarda öğrenmek için koşullan oluşturamamak olduğunu bir kere baştan 
kaydedelim. Kaydedelim ki, oradan gelerek orta sınıfımızı bulalım.

Şunu kaydededelim geçerken: 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın başlangıcı. 21. 
yüzyıla belki de henüz geçmemiş olabiliriz. Nasıl 19. yüzyıl 1918 ’e kadar sürmüş 
sayılırsa, bir anlamda 20. yüzyıl, 1919-20’den başlarsa, biz de belki henüz 21. 
yüzyıla başlayacak noktaya gelmedik. Bir yüzyıl biterken belki bir savaşla 
bitiyor, belki buna eşdeğer bir kargaşa ile bitiyor. Bu, dünya güçlerinin ve dünya 
kapitalizmi yaşadığına göre, kapitalizmin bir evresinin içinde yaşadığı bunalımın 
-savaş misali büyüktür- tamamlanmasına ve sahnenin yeniden düzenlenmesine 
bağlı belki. Onun için 20. yüzyılı bu anlamda henüz bitmemiş sayabiliriz.
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20. yüzyıl, 1919’dan sonra hep değişmeler getirdi, hep değişmelerin süreçleri 
ile yaşandı. Hem büyük savaş, yepyeni ihtiyaçları ortaya çıkardı. Bu ihtiyaçlar 
bazen patlamalar şeklinde çıktı. Bunu daha öne konuştuk. Hem teknolojideki 
büyük değişmeler, -ki bu büyük değişmeler 19. yüzyılın sonunda başladı- yani, 
bilimdeki değişmeler, onların uygulamaları, onların üretim ve hizmet dünyasına 
kolayca uygulanabilmesi, bilimin yeni yaşam ve çalışma biçimlerine can vermesi 
arasında geçen zaman çok uzun olmadı. 19. yüzyıldan sonra ve 20. yüzyılda. 
Bunun bir etkisi var.

İkinci bir etkisi; yine bu süreçler içinde kapitalizm, sanayinin başı çekmesiyle 
çok hızlı geliştiği için sınıflar keskin bir biçimde oluştu ve işçi sınıfı ilk kez sahneye 
çıktı. Bunlar büyük değişmelerdi. İşçi sınıfının ortaya çıkması büyük değişmeydi. 
Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, patlamalar şeklinde olur; değişmelere zorladı 
eski yapıyı. Bir diyalektik dersek, diyalektik denen şeyi en somut burada görürüz. 
19. yüzyılın sonu yani, 1914-18’e varan dönem ve ondan sonrası o günden bugüne 
dünyayı insanlarıyla, malzemesiyle değişmeye zorlayan kaba taslak üç süreçten 
bahsedebiliriz.

Birinci sürecin sonunda dünyanın egemeni olan İngiltere’nin yetersizliği 
ortaya çıktı. Yetersizliği şu anlamda: Gündeme gelecek olan değişmeleri 
yönlendirememe, onlara hakim olamama anlamında bir yetersizlik. Bir anlamda
19. yüzyıl fotoğrafıyla 1918’e kadar olan fotoğrafla devam etme, egemenliğinin 
gereğiydi. Bu imkansızdı, çünkü çok değişme olmuştu ve herşey patlıyordu. 
Bu bakımdan 1914’ten kalkıp 1939’a geldiğimiz zaman iki fotoğraf birbirine 
benzemiyor, çok değişmiş fotoğraflar. 1914’ten 1939’a kapitalizm de değişmiş, 
ona bağlı olarak dünya da değişmiş. Sosyalizmden bahsetmiyoruz.

İkinci Savaşın sonunda yani 1945’te şu ortaya çıktı. İngiltere tek başına 
olmuyor. Dünyayı yönlendirme, gelişmelere hakim olma bakımından “İngiltere 
artı Am erika” gibi bir kombinezon da olmuyor. Ama, “Amerika artı Sovyetler" 
gibi bir kombinezon oluyor. 1945’te bu ortaya çıktı. 1945’ten itibaren bu yeni 
kombinezona göre de çok değişiklik oldu. Teknolojik, ekonomik ve kurumsal 
değişmelerle iç içe. Buna soğuk savaş dönemi dendi malum.

Bunun sonunda 89-90, “Amerika artı Sovyetler" gibi bir kombinezonun da 
olmayacağı ortaya çıktı. Demek ki, değişme ihtiyacı o kadar zorluyor ki... Ama, 
kısa sürede şu da ortaya çıktı. Takvim yılı 2000’i gösterirken yalnız Amerika’nın 
da olmayacağı ortaya çıktı. Amerika’nın da tek başına olmayacağı... Dolayısıyla 
çok değişme oldu ve çok değişme olacak. Bunu, bir kere bir yere not etmek lazım.

İkinci bir şey, değişme hızlı oldu. Hızlanıyor zaman zaman... Bir egemen 
gücün dünyanın ağası rolündeki bir gücün buna hakim olması çok zor. Toplum 
tabanında göze çarpan şey, kırsallık çözülüyor. Kapitalizm kırsallığı çözüyor 
ve kentlere yığıyor. Kentler hem insanlarıyla değişiyor, hem malzeme olarak 
değişiyor. Malzeme olarak yeni yapılar yapılıyor, yeni büyük binalar, satın alma
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merkezleri, onlar bunlar, garajlar, otomobiller falan. Malzeme eski malzemeye 
benzemiyor. İki fotoğrafı aldınız zaman, ne 1918’e, ne 1945’e; hatta ne 1989’a 
benziyor bugünün fotoğrafı. Demek ki, malzeme değişiyor ve kentlere yığılan 
insan da değişiyor. Ancak kentlere yığılan insanlar, henüz kentlilik hakkında bir 
düşünceye ve birikime sahip olmayan insanlar. Dolayısıyla kitle olarak kentlerde 
insanlar var; ama, kentli değiller. Kentlilik henüz bugün de hâlâ Avrupa’da olan 
bir şey, Avrupa’ya has bir şey ve birkaç Amerikan kentinde ve birkaç Rus kentinde 
olan bir şey kentlilik dediğimiz şey. Onun dışında insan kitlelerinin kendilikle bu 
büyük ölçekte ilk tanışma döneminde metropoller ortaya çıkıyor: Kentler yerine 
metropoller. Metropollerin içinde kentler de var, taşra da var. Yani kırsallık bir 
kent arazisine nakledilmiş oluyor.

Bu taşranın metropollerin içinde bariz olarak iki şeyi, başta söylediğimiz 
iki kümeyi görüyoruz. Biri yeni orta sınıf, kapitalizmin ürettiği yeni orta sınıf. 
İki, kentlere yığılan, kentlerde üreyen lümpen proletarya. Bu ikisi, kitlelerin 
metropollerle ve kentlerle ilk tanışmasından ortaya çıkan ürünler olarak karşımıza 
çıkıyor. Demek ki, bu ilk döneminde kitleler için kentlilik bir, kentlere yığılma; iki, 
tüketim yapabilmeyle özdeşleşiyor. İnsanlar geldikleri zaman tüketime alışıyorlar, 
bununla özdeşleşiyorlar âdeta, kendiliği tüketimle özdeşleştiriyorlar. Bunu 
sağlayan şey de piyasalar oluyor. “Piyasa kutsaldır’' düşüncesi ve “maazallah 
piyasalar olmazsa biz kişilik sahibi olamayız” (gülüşmeler) düşüncesi, âdeta 
bu son yirmi yıllık dönemin yani 89’dan sonraki dönemin ürünü olarak ortaya 
çıkıyor. Bu bütün dünyada böyle ortaya çıkıyor. “Piyasadan uzaklaştıkça âdeta 
kendimizi yok sayacağız" düşüncesi yayılıyor. Bunu yayan da, yeni orta sınıf. 
Eskisinden başlayıp geleceğiz yeniden ama, kapitalizmin içinde tanımlayabiliriz 
orta sınıfı.

Kapitalizmin dışında tanımlamak istisnai bir şeydir ve Cumhuriyet’e, 1923’e 
özgü bir şeydir. Biraz da Sovyetler’e özgü bir şeydir. Bir orta sınıfın kendi başına 
bir kuruluş projesi üretebilmesi ve kapitalizmin gelişmesinin dışında kalabilmesi, 
yeni bir dünya kurma iddiasına sahip olan ülkelere, bunu yapmaya çalışan ülkelere 
özgüdür. Bunlar istisnai şeylerdir.

Özellikle son otuz yıldaki orta sınıf, -tıpkı lümpen proleterya gibi- kapitalizmin 
son döneminin gelişmesinin ürünüdür.

Burada bizi ilgilendiren tarafı orta sınıfın ilk karakteri. Bunu anlamak için, 
yani cumhuriyetçi orta sınıf dönemini bizim iyi anlamamız ve orta sınıfın kendini 
iyi tanıması için; yani, 1960’lar ve 70’lerin niçin, nasıl bir orta sınıf çıkardığını 
anlamak için; 60’lar ve 70’lerin orta sınıfına dikkat edersek, Türk kapitalizminin 
ilk gelişme aşamasında yani, ulusal gelişme aşamasında oluşan güç olduğunu 
görürüz. Daha doğrusu o dönemde oluşan 1923’ten itibaren kendini ve kurucu 
ideolojiyi de sürdüren güçlerden birinin orta sınıf olduğunu görürüz. Onun 
yanında oluşan yeni güç ise, işçi sınıfıdır.
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60’lar ve 70’ler, bir ulusal demokratik aşamanın yaratıcı güçleri olan bu iki 
gücü aynı safta olmaya getirdi. İkisi de gücünü, birbiri sayesinde fark edebildi. 
Şimdi unuttular ama, o zaman fark etmişlerdi. Demek ki, yaratıcı güçleri, bir 
anlamda kapitalizminin ilk ve ulusal gelişme aşaması sahneye çıkarmış oldu. 
Ama, kapitalizm, aynı ulusal gelişmeyi yapan kapitalizm, bunlara karşı kendi 
yan güçlerini de ortaya çıkardı ki, o yan güçlerin en önemlisi olan Silahlı 
Kuvvetler, darbeyle bu dönemi kapattı ve Türkiye’nin tâbi kapitalizm döneminin 
başlamasına etken oldu.

Demek ki, kapitalizm âdeta çelişkili bir şekilde -kapitalizm zaten çelişkili bir 
şeydir, yani birbirine zıt güçleri içinde taşır, zaten taşımazsa gelişme olmaz- iki 
zıt güç ortaya çıkmış oldu; yaratıcı güçler ve tâbiler. Tâbi olan, yaratıcı gücü 
tıkadı ve bunun sonunda yaratıcı güçlerden yoksun olan, yani ulusal demokratik 
gelişme aşamasından yoksun kalan Türk kapitalizmi, dünya kapitalizmine tâbi 
oldu. Tâbi güçlere geçti. Yan güçlerden biri görevini böylece yaptı, ondan sonra 
biraz önce söylediğimiz büyük gelişmesi içinde, tsunami gibi olan gelişmesi 
içinde öteki yan güçler; lümpen proletayla, bunu tamamlayan, bununla katiyen 
zıtlaşmayan yeni orta sınıf ortaya çıkmış oldu.

Kırsallığın çözülmesi

Bu kırsallığı çözen, 70’lerin ikinci yarısında başlayan ve tsunami dalgalarıyla 
büyüyerek bütün dünyayı lıabire dolaşan sermaye akımları olduğu için, 
sermayenin gezisine “küreselleşmenin en önemli damarı ” diyoruz.

Küreselleşme bundan ibaret değil ama, en önemli damarı sermayenin gezisi. 
Gitgide büyüyerek, gitgide dolaşım hızı artarak dünya gezisi. Bu herşeyi un ufak 
etti. Onun için, onun herşeyi un ufak etmesi sayesinde lümpen prolterya ve yeni 
orta sınıf ortaya çıktı. Kırsallaşmanın tasfiyesi sırasında, yeni zenginleşen taşra 
ortaya çıktı. Demek ki sermayenin dolaşım hızı olmasa, taşranın zenginleşmesi 
olamazdı ve kapitalizmin işsizliği üretmesinin sonucu olan lümpen proletarya 
veya basit işleri üretmesinin sonucunda ortaya çıkan lümpen proletarya ortaya 
çıkamazdı. İşsizlik, basit işler, düşük ücretler ve bütün çalışma kodlarının 
yıkılması, yavaş yavaş ortak hukuk zemininin kaybolması; bunlar, lümpen 
proletaryanın çoğalması için uygun zemin oldu.

Piyasalara inandıkça, “piyasalar kutsaldır, piyasalardan başka yoktur 
tapacak” diyelim ona “la ilahe piyasa, başka yoktur tapacak” sloganı olduğu 
için, piyasalar bu süreç boyunca, sermayenin dolaşım hızını boyuna artırdı. Tabii, 
bu sınıfsal tabloda dönüşüm yarattı. Eski tabloda -1980’den önceki Türkiye’den 
söz ediyoruz- ülkenin ulusal ekonomik kapasitesine bağlı olarak şöyleydi: Yaratıcı 
güç olarak çalışan sınıf ve bununla vc bunun sayesinde kendini bulan orta sınıf 
vardı. Bunlar yirmi yıla damgalarını vurdular. Bunun alternatifi olarak da 1980’den 
sonra lümpen proletarya ve bununla içi içe oluşan ve kapitalizden beslenen ycııi
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orta sınıf ortaya çıktı. Demek ki, ikisinin iç içe olduğunu saptamamız lazım.
Şunlardan daha önce bahsetmiş olabiliriz ama ipin ucunu kaçırmamak için 

gene bahsedeyim.

Elit dediğin

Sermaye, 80’den sonraki dünyada ve tâbi kapitalizmde tüm iktidarı istediği 
için, ekonomik elitiyle siyasi eliti bütünleşti. Yani, “bunlar hakikaten elit 
m i” sorusuna gerek yok. Çünkü "elit” dediğimiz mutlaka "çok kaliteli” 
filan değil, burada “tüm iktidar için kapitalizme hizmet edenler” anlamında 
kullanıyoruz. Yani, yönetici, karar verici, teknokrat vs ama onun için çalışanlar, 
bu çerçeveye inananlar... Dolayısıyla ekonomide karar mekanizmasında, 
düşünce merkezlerinde olanlar ile siyasette karar mekanizmasında ve düşünce 
merkezlerinde olanlar, birbirleriyle aynı iktisat politikası çizgisinde bütünleştiler. 
Bunun bir B planı yoktu. Olamazdı ve kabul edilemezdi. Bunun sloganını daha 
önce en güzel şekilde Madam Thatcher söylemişti: “Toplum diye bir şey yoktur. ” 
Biraz daha açarsak; "toplum diye bir şey yoktur, piyasalar vardır. ”

Demek ki, “toplum diye bir şey yoktur piyasalar vardır ” tek çizgi olduğuna 
göre, bu ekonomik çizgide siyaset çeşitlenemez, yeknasak olacaktır. Bunu 
kabul ettirmek için de, dünyada çok büyük bir maddi değişme olması lazım. 
Büyük bir maddi değişme oldu. Çünkü kapitalizm yeni kaynaklara el koydu. 
Eski sözleşmelerini bozarak yeni kaynaklara el koydu. Demek ki, büyük maddi 
değişme olmasaydı, büyük maddi kazancı olmasaydı kapitalizm “toplum diye bir 
şey yoktur"  iddiasıyla ortaya çıkamazdı. 1945 ve 1980 arası “bir şey vardır”a 
evet diye imza atmıştı kapitalizm. Demek ki, siyasetle ekonomiyi bir bütün haline 
getiren bir tablo karşısındayız ve burada siyaset, tâbi oluyor. Yeknesaklaşması 
"toplum yoktur, piyasalar vardır” çizgisine tâbi olmasından ileri geliyor ve bu 
tâbiyet aynen sürüyor bugün.

B planının ortaya çıkamaması, yani özgün ve değişik bir ekonomik projesinin 
ortaya çıkamaması bizi en sonunda şuraya getirecek: Peki, özgün ekonomik 
projesi ile kim ortaya çıkacak ve çıkamamanm sakıncası ne? Kim ortaya çıkacak? 
Orta sınıf ortaya çıkacak. Çıkamamanm sakıncası ne? Âdeta 1930 Almanyası’nda 
olduğu gibi, orta sınıfın sadece siyasette bazı güzelleştirme projelerinin peşine 
takılıp, ekonomik projeyi kabul etmesi ve bunun sonunda, siyasette de kapitalizme 
tâbi olması. Siyasi modeli ne olursa olsun tâbi olması, bunu kabul etmesi.

Demek ki, orta sınıf kimdir? Aydınlar orta sınıfın içinde yer alırlar, ama 
orta sınıfın hepsi aydın değildir. Ama, aydınlar orta sınıfın içindedirle ve onun 
motor gücüdürler. O halde burada düşünce sahipleri, düşünce sahiplerinin 
medeni cesareti, bunu sınamaları, çoğaltmaları, biriktirmeleri, yaymaları son 
derece önem kazanır. Tâbi kapitalizmlerde özellikle önem kazanıyor. Bugünkü 
gibi bir dünyada özellikle önem kazanıyor. Çünkü, bu dünyanın özelliği büyük
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kapitalizmin uluslararası konvansiyonları ve uluslararası hukukun temel 
ilkelerini çiğnemeyi olağan hale getirmesi. Demek ki, "uluslararası hukuk büyük 
kapitalizme emanet edilmeyecek kadar ciddi bir şeydir ” diye değerlendirmemiz 
lazım, Çünkü yirmi yıldır gördüğümüz gitgide artan bir şekilde uluslararası 
hukukun kalmadığı durumda şunu düşünmeliyiz. Acaba, anlamlı bir projeyi 
kendi kendine geliştirecek -Türkiye gibi, belli bir potansiyele sahiptir, belli bir 
büyüklüğe sahiptir- bazı ülkeler var mıdır ki; yani, hukuk, insan, ekonomi, göreli 
bağımsızlık bunların koruyarak, bir anlamlı projeyi geliştirebilir mi ki, dünyada 
emsallari çoğalsın.

O nedenle Türkiye gibi bir ülkenin önemi, bu gelişme karşısında uzun süredir 
büyüyor, fakat Türk orta sınıfı 60’ları ve 70’leri doğru değerlendirmediği için, 
daha doğrusu değerlendirme zahmetine katlanmadığı için, henüz bu noktaya 
erişememiş bulunuyor ya da yanlış değerlendirmelerle karşımıza çıkıyor.

Neden? Çünkü, kapitalizmin 1950-1970 döneminden dersler çıkardığını ve 
yeni tasarımlar yaptığım görüyoruz. Sermaye sınıfı bunu yapmış oluyor ve sadece 
sermaye sınıfı hesabına ve sadece onun öncülüğünde daha hızlı bir değişmeyi 
tasarlamak üzere dersler çıkarmış ki, bunu 1980’den itibaren uygulamaya koymuş.

Kapitalizmin tasarımlarından ikisi 1980’den itibaren son otuz yıla damgasını 
vurmuş görünüyor. Birincisi "kapitalizmin kendi içinde refah devletinin 
gelişmesi sakıncalıdır, durdurulmalıdır, Avrupa içine hapsedilmeli orada 
önemsizleştirilmelidir, bu kötü örnektir, bu kötü örneğe daha fazla tahammül 
edilemez. ” Bu dersi çıkarmıştır. Yani, önce içeride temizlik yapılacaktır ve 
güvenceye alınacaktır. Bunda refah devletinin sınırlarına ekonomik takatinin 
sınırlarına girmesi sosyal potansiyelini sürdürmesi, fakat ekonomik takatinin 
sınırına gelmesi önemli bir rol oynamışa benziyor. Niçin? Çünkü refah devleti 
içinde sosyal gelişmenin mümkün olduğu özellikle İskandinavya’da görüldü. 
Sosyal gelişmenin mümkün olduğu kadar ekonomik takatin sınırlarına gelince şu 
ortaya çıktı. Ya refah devletinin sağladığı bölüşüm durdurulacak ve çalışanların 
payları geriletilecek yahut da sermaye sınıfının payı geriletilecek, küçültülecek. 
Bu 1970'lerde ciddi olarak ortaya çıktı ve tartışıldı ve bunun öncülüğünü Olof 
Palme yaptı.

Ortaya koyduğu şey, -çünkü İsveç sosyal demokrasisinin içinden gelen 
ve gitgide sol ağırlıklı ve örgütlü büyük sendikalar ve örgütler var arkasında- 
“bölüşümlin daha adil olması için ve sosyal devletin gitgide daha eşitlikçi bir 
düzene geçebilmesi için, sermaye sınıfının payı geriletilmelidir”.

"Sosyal devlet dediğimiz şey mutlak eşitlikçi bir şey değildir ama, ekonomik 
verimlilikle sosyal eşitliği bağdaştırmak mümkündür fikrine sahipsek bunun 
projesi yapılabilir ve uygulanabilir” dedi Palme ve 1980’Ieriıı ortalarında 
katledildi ve orada bitti iş. Dolayısıyla, kapitalizmin içeride yapacağı tasfiyede 
en önemli işarettir Palme’nin katli.
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Burada tabii, “O lof Palme, efendim herşeyiyle çok kutsaldır bir insandır” 
falan demiyoruz. Ama çok önemli bir değişikliğin bayraktarlığını yapmış, çizginin 
nereye doğru gitmesi gerektiğini göstermişti ve bunu uygulamaya girişmişti. 
Dolayısıyla sadece “efendim iş ekonomik sınırlarına dayandı”dan ibaret bir 
yorum yaparsak yanılıyor oluruz. Eğer sosyal gelişme potansiyeli varsa, model 
geliştirilebilir.

Böylece içeride temizlik yapıldıktan sonra, kapitalizmin kendi içinde tasfiye 
yapacağı gösterdildikten sonra ihtiyaç duyduğu açılımı rahatça yapmak noktasına 
geldi. O da dünyada yeni kaynaklara el koyma meselesi. Çünkü ekonomk olarak 
tıkanmıştı kapitalizm 1980’de. 1970’lerde bununla karşı karşıyayız, 1980’lerde 
bu daha akut bir şekilde ortaya çıkıyor. Yeni kaynaklara ulaşmak kaçınılmaz 
oluyor. O nedenle yeni kaynaklara el koymak için de, önce içeride tasfiye, siyaset 
ve ekonominin birleşmesi, burada herhangi bir görüş farklılığının olmaması, 
mümkün olduğu kadar siyasetin yeknasaklaşması, çalışanların paylarının 
dondurulması ve küçültülmesi noktasına gelmek gerekiyor.

İşte yeni kaynaklara gidebilmek, biraz önce söylediğimiz küreselleşme, 
yani sermayenin dünya gezisi sayesinde yeni, yeni, yeni piyasalar açarak 
yayılabilmesi sayesinde olacak. “Toplum dye bir şey yoktur"u hiç gözden 
kaçırmadan. Yani, piyasaları açtığınız zaman şunu gösteriyoruz, kapitalizm 
herşeyi satın alabilir. Bunun önünde durabilecek hiçbir ahlâk kodu, ilkeler, daha 
önceden kesinleştirilmiş anayasa prensipleri, onlar bunlar olamaz. Herşeyi satın 
alabilir yıkabilir, geçebilir. İkincisi “siyaseti sürükler”i kabul ettiğimiz zaman 
o zaman herşeyi yıkabiliyoruz. Herşeyi ve herkesi satınalabilir ve siyaseti 
sürükleyecek yakıtı temin eder. Onun rakibi olarak sahneye çıkabilecek güçlerle 
birlikte var olamaz. O güçler sahneden ya silinmeli ya da önemsiz aktörler haline 
getirilmelidir. 80 sonrası dönemin hem dünya çapında özelliği oluyor ama, 90 
sonrasında yani Sovyetler’in son on yılından sonra daha belirgin olarak ortaya 
çıkacak. 80’ler dediğimiz gibi bir geçiş dönemidir.

Türkiye’de de böyle olmuştur, 90’dan sonra iş berraklaşmıştır. Bu tabii 
piyasalar açarak yayılma, sihirli sözcük, kutsal sözcük “piyasalar” oluyor. Bu 
kapitalizmin zenginleşme yegâne zenginleşme rejimi olduğuna inanan bütün 
çevreler -ki bu, gitgide yayılan bir çevre oluyor- piyasalar açarak yayılmakta 
uzlaşıyorlar.

Bu “piyasalar”, bizim eski ders kitaplarında anlatığımız piyasa analizlerinin 
üzerinde bir şey. Girdaplar yaratarak ilerleyen ve analitik olarak bildiğim 
kadarıyla henüz yer almamış, belki de yer almayacak olan bir piyasa kavramı. 
Bunun analizi yok yani. Girdaplar yaratarak ilerleyen cereyanlara piyasa 
diyoruz. Öyle önceden iyi tanımlanmış, tüm faktörleri yerli yerine oturtulmuş, 
en ince ayarlarını bizim doğrularla ve matematikle türevlerle yapabildiğimiz 
bir piyasa değil. Girdaplarla doludizgin işleyen, önüne geleni yıkan bir cereyan
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olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kendi tiplerini, o tiplerin davranışlarını, 
girişimcilerini, onların usullerini kâr ve rant büyüklüklerini yani kitaba sığmaz 
özelliklerini, yeni olan -burada en önemli şey “yeni olan”- özelliklerini yaratıyor. 
Siyasetçileri de böyle. Siyasetçilerin de yeni olduğunu, davranış özelliklerinin, 
ahlâk kodlarım eskiye benzemediğini bir kenara yazmamız lazım.

Çünkü, eskiye benzemediklerini yazarsak, eski kavram olan demokrasiyi bu 
yeni tiplerle tanımlamaya girişince kendimizi aldattığımızı anlarız. Demek ki, 
yeni olan bir şeyle karşı karşıyayız. Ona hâlâ demokrasi demek, aldatmaca 
olur. Bu değişmeden ileri gelen bir şey, yoksa “başımızda çok kötii adam var, o 
iyi adam, bu kötü adam, başımıza o gelirse iyi olur bu gelirse kötü olur” değil. 
Bu oluşuma tâbi olarak yeni tiplerin davranış biçimlerinin bir özgün sınıfsal 
yeni proje yaratamadıkça, bunun arkasına geçmedikçe, anlamlı büyüklükte bir 
şey yapamadıkça, bir zemin ve zeminin üzerine yeni bir inşa yaratamadıkça 
olamayacağını bilmemiz lazım.

80’lerin bu tabloya katkı yapan önemli bir tarafı dediğim gibi Avrupa’da 
yani, “kapitalizmin içinden bu sosyal devlet çıkabilir, kapitalizmi bambaşka 
bir gerçek karşısında bırakabilir”'\ durduran Palme’nin katli biri bu, İkincisi de 
Sovyetler’i sahneden çekilmesi bu da 1980’Ierin sonu. Bu iki etkenle birleşince 
kapitalizmin tüm bu iddiaları tüm bu özellikleri bütün bu bütüncül, entegre 
karakteri 1990’lardan itibaren bütün gerçekliğiyle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 
1990’ların ve 2000’lerin başlarını önemli kılan bu gerçek. Üzerinde durmamız, 
bundan sonra üzerinde konuşmamız gereken şey, bu nedenle bu. Ve tabii, bir 
başka önemli nedeni -onun hakkında konuşmaya girişirsek iş çok uzar, bu kitabın 
çıkması da iki yıl falan alır- de şu: Amerika’nın tek kaldığı, yani kapitalizmin 
en önemli devleti olan Amerika’nın tek başına kaldığı ve günümüz kapitalizmin 
bu özelliklerle temelinden istitikrarsız bir dünya olduğu. Son yirmi yılı ilginç ve 
anlaşılması gereken tarafıyla önümüze sergileyen bu istikrarsızlık. Adeta, nasıl 
uzun bir savaş sürecince istikrarsızlık vardır, kim kazanacak belli değildir, boyuna 
yıkını vardır, yıkımın nerede son bulacağı belli değildir; böyle bir istikrarsızlık 
vardır. İnsanlar bu nedenle karamsardırlar. İnsanlar, “şu savaş zaman bitecek, 
duracak ondan sonra yeniden inşa edilecek” filan diye düşünümezler. Var 
olma, yok olma meselesi vardır gündemde. Son yirmi yıldır da bu var. Bütün bu 
özelliklerden ötürü son yirmi yılda bu var. Temelinde istikrarsızlık olan ve hiçbir 
pozitif istikrar unsuru görülümeyen bir dünyanın kapitalizmi olma özeliği.

Onun için Türkiye gibi bir ülkenin özel koşullarında acaba doğru çıkış ve 
yeniden inşa noktaları nerelerdedir? Onu bu çerçevede bulabilmemiz lazım. Öteki 
büyük kapitalizmlerde bunu bulmakla birinci derecede heyecanlı bir şekilde ilgili 
değiliz. Orada neler olup bittiğini doğru gözlememiz yeterlidir ama “efendim, ah 
şu Amerika bir kurtulsa, ah şu Almanya bir kurtulsa” böyle bir derdimiz yok. 
Onlar normal süreçleri içinde gidiyorlar. Bizim derdimiz, bizimki gibi bir ülke,
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ileride dünyaya teminat verebilecek, insanlara güvence olabilecek ülkelerden biri 
olabilecek ise, anlamlı olan bıı ülkeyle uğraşmak. Bu ülke için uğraşmak.

Kapitalizmin tâbiyetin ilk adımları

Sermaye sınıfı adına da karışık yıl. Orta sınıfın sindiği ve eski canlılığından 
yaratıcılığından vazgeçmeye başladığı yıllar. Onun siyasette yansımalarını da 
görüyoruz. Siyasi sisteme son verilip, talimat üzerine iki üç partinin kurulması: 
CHP yerine Halkçı Parti'ııi kurulması, sonra SHP’nin çıkması. Ama, bunlar epey 
sulandırılmış partiler olarak çıktılar. Eski çizgilerini, bütünlüklerini getirebilecek 
bir aşamaya doğru yönelmediler. 80’ler sermayenin dünya çapında bir hücumu 
olduğuna göre, Palme’nin de 1980’lerin ortasında katledildiğini hatırlayalım, 
Sovyetler’in gitgide vazgeçtiğini hatırlayalım. Demek ki, sermayenin hücumu 
yayılmaya başlıyor.

Türkiye’de de ANAP’ın şu karakteri ortaya çıktı. İktidar için kurulan bir parti. 
Bir geçiş dönemi için kurulan iktidar partisi. Ama sadece iktidar partisi. Öncelikli 
görevi Türkiye ekonomisini dünya ekonomisine entegne edici ilk adımı atmak. O 
dönemde bu serbestleştirme adı altında, dövizin serbest olarak dolaşımına doğru 
giden adımlar atılırken, Merkez Bankası’nın 32 sayılı kararnameden önce, onu 
kolaylaştıran bankaların faize ilişkin kararlarını serbestleştiren bir iki kararı var. 
Çünkü 1980’lerden önce, 1980’lerin başında da banka faizlerini hep Merkez 
Bankası belirlerdi.

Ama, 1980’lerin başında ilk hamle başladı. Kastelli çıktı hatırlarsan, yani 
banka dışı tefeci sektör, banka gibi organize olmaya başladı. Aynı yıllarda 
yüksek enflasyonu hatırlarsak; enflasyon, halkın tasarruflarının geniş ölçüde 
tefeci sektöre yönelmesini kolaylaştırdı. Yüksek faiz dönemi geldi. Amerika’dan 
başlamak üzere kapitalizmin dünyada da yüksek faiz dönemiydi. Onun için, bu 
da, dünyaya uygun olarak atılan bir adımdı. Ama, bu dünyada geçiciydi, oysa 
Türkiye’de yüksek faiz dönemi 2000’lerin başına kadar hep sürecek. Neden? 
Çünkü enflasyon gitgide şaha kalkarak sürecek.

Dolayısıyla enflasyon, insanların tasarruflarını yok ederken, değer yargılarını 
da yıpratan bütün işlevlerini gördü. 1980’ler ve 1990’lar bunu öğreten bir filmdir, 
bir kasettir öyle değerlendirilmesi lazım.

İnsanlar kendi paralarından, Türk Lirasından çok, gitgide dünya paralarına 
inanmaya başladılar. İktisatçılar da, meslektaşlarımız da, bunu izleyerek 
mesela şöyle sözler söylediler: “Türk parası dandik paradır, onun yerine dolar 
kullanalım” filan diyen değerli meslektaşlarımız oldu 1990’larda. 2000’lerde de 
bazıları; "biz de euro kul/ansak olmaz m ı” dediler. Meslektaşlarımız arasında 
esen rüzgâra duyarlılık çok yüksek olduğu için...

ERTUĞRUL - (Kahkahalar)
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KURUÇ - Hemen bu rüzgârı kaparlar. Bunlara rastlamak sürpriz değildir. 
İşte o yıllarda başladı. Tâbii bu, ANAP’ın geçici iktidar karakteriyle, Türk siyasi 
sisteminin daha önccki iki partisi CHP ve DP-AP gibi iki kolonu olmayıp bir 
geçici dönemin iktidar partisi olma, yani Türkiye’yi dünya kapitalizmine tâbi 
kılma döneminin ilk partisi olma görevini ortaya çıkardı.

Tabii, sosyal bilimciler, yaşadıkları süreç içerisinde bunu öğrendiler mi, 
emin değilim. Çünkü, sosyal bilimcilerin de güne uyum sağlama dönemi olarak 
çıkıyor 80’ler. Özelikle YÖK tasfiyesi, akademisyenleri de epey ürküttü, zararsız 
konularla uğraşmak 1980’lcrden itibaren bir alışkanlık haline geldi. Bizim 
iktisatçılar dünyasında bu belirgin olarak ortaya çıkar.

Kurulan iktidar partisinin özelliği şu oluyor tabii.. Son otuz yıla damgasının 
vuruyor sade iktidar olmak için kurulan bir parti, bu bir; Dünya kapitalizmine 
hizmet etmek, tâbi olmak üzere kurulan bir parti, iki...

O zaman “görevimiz tchlike”dcki teyp gibi görevini bitirince sönüp yok 
olacak. Bu kaset dinlenildikten sonra yok olacak diyor ya orada... (Gülüşmeler)

ERTUĞRUL - Burada da, Türkiye’yi dünyaya bağladıktan sonra...
KURUÇ - Yok olacak, evet. ANAP da böyle oldu. Şimdi AKP’nin de böyle 

olacağını tahmin ediyorum. Koşullar bu tarafa doğru gidecek kaçınılmaz olarak...
ANAP’ı ve AKP’yi, Demokrat Parti’den ve Adalet Partisi’nden farklı kılan 

en önemli özellik, tâbi olması; tâbiyet göreviyle görevli parti olması ve kullanım 
süresi bitince yok olması.

Ama, bu bir boşluk bırakıyor. ANAP bir boşluk bırakmış ki, yerine görevleri 
daha iyi tanımlanmış şekilde AKP ikame olabiliyor. Demek ki, Türk siyasi sistemi 
de 1980’lerden itibaren hastalıklı hale gelmiş. Yoksa bir siyasi sistem kolonlar 
üzerinde durur değil mi, liberal demokrasilerden gördüğümüz üzere veya Kuzey 
Avrupa'da gördüğümüz üzere. Amerika’da gördüğümüz üzere bu partiler yok 
olup gitmezler. Amerika’da fil ve eşek gibi...

Demek ki, siyasi sistem halka önemli kararlan öğretecek olan sistem. Çünkü, 
bir ülkenin esas enerjisi, bir halkın esas enerjisi siyasi örgütlenmeyle ortaya 
çıkar. Siyasal örgütlenme, yanlış siyasi eğitimden geçirirse o halk, siyasetin 
ilkokulundan diploma alamaz. Böyle bir tablo karşısında kaldı Türkiye. İlkokula 
döndü 1980’de. Daha önce aldığı siyaset diplomaları iptal edildi. İlkokula geri 
döndü ve bu sefer ilkokulda kendisine yanlış bilgiler öğretilmeye başlandı âdeta. 
Bir halkın esas gücü olan siyasal organizma, yeni yaratacağı doğru enerjiyle 
halkı topaıiayamadı son otuz yılda. Kapitalizmin yan güçlerinin getirdiği en 
büyük istikrarsızlık burada. İstikrarsızlığm kaynağı burada ve 1980’ler bunun ilk 
laboratuvarı oldıı.

Sağlıklı ve dengelerle işleyen bir siyasal sistemin kalıcı bir yapı olduğu düşüncesi 
halkın aklından silindi. Bu lümpen ve taşra tarafından yönetilmesine yol açan 
zemin âdeta o zaman döşenmiş olu. Bu tabii, Türk sermaye sınıfının daha önce
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de değindiğimiz üzere, ülkenin geleceği için ve kendisi için bir siyasal elit; doğru 
süzgeçten geçirebilen, geleceğinin güvencesi olarak nasıl olursa olsun bir demokrasi 
anlayışı olan bir siyal elit yaratmayışından; ekonomik gelişmesinin böyle bir şey 
yaratmaya müsait olmamasından kaynaklanan bir şey olarak ortaya çıkıyor. Elitsiz, 
ama dünyanın kendisine verdiği görev için var. Elitiyle yok, yan güçleriyle var.

1990’larda daha belirgin olarak ortaya çıkacak. Daha önce değinmiş olabilirim 
190’ler ekonomik olarak da kayıp demiştim. Zayiatla işleyen bir ekonomi. Zayiatı 
insan ve zaman. İnsan ve zaman kaybedecek.

1980’lerin ekonomisinde varolan şey, Türkiye sanayileşme falan gibi şeylerden 
vazgeçecek, basit hafif sanayiler, turizm, hizmetler... 1980’lerde Türkiye’nin 
bu yola girdğini ve artık hep bu yolda yürüyeceğini gören bazı kulağı kesik 
yabancılar, mesela bir-iki sene önce şunu söylüyorlardı: “Türkiye'nin en önemli 
ihraç malı askeridir. ” Bunu bir-iki yıl önce söylüyor. Soros söylüyor bunu. Yani 
80 tasfiyesinin başlayışından otuz yıl sonra söylüyor. Otuz yılda gördükleriyle 
yegane ihraç malının, Türkiye’nin dünyada başka hiçbir önemi olmadığını; dünya 
sanayiinde yeri olmadığını, dünya bankacılığında yeri olmadığını, dünyanın 
hizmet sektörlerinde çapı olmadığını âdeta söylemiş oluyor.

Bu basınımızın hoşuna gitmedi ama, Soros’un gerçekçi bir adam olduğuna 
şüphe yok, kazancıyla ve kapitalizm içinde oynadığı oyunlarla gerçekçi olduğunu 
kanıtlamış bir adam.

Dolayısıyla 80’ler kapitalizm için böyleyken, orta sınıf için de öyle... Yani 
yönsüz ve motivasyonsuz kalan bir orta sınıf ne yapar? Bunun yılları 80’ler... 
Onun için o dönemde yaptıklarımız konuştuklarımız olmuşsa bunların da hiçbir 
mecrada önemi olmamıştır. Hiçbir etki falan bırakmamıştır.

90’lardan herhalde bahsettik. Çünkü 1990’larda hem dünyada, hem 
Sovyetler’in ayrılması ve Amerika’nın tek güç kaldığından. Onun ideologlarının 
başta bu Huntington olmak üzere - ‘‘Tarihin sonu gelmiştir, bundan sonra tek bir 
kapitalizm olacak”- ortaya çıkması. Bu ideologların dile getirdiklerinin, yönünü 
ve motivasyonunu kaybetmiş bütün ülkelere yansıdığı gibi bize de yansıması. Ve 
bunu hemen Amerika’nın Yugoslavya üzerinde askeri güç gösterisinin izlemesi, 
1990’larda “dünyada artık kuralsız kapitalizm başlamıştır"\ pekiştirdi. Çünkü, 
Yugoslavya’yı hemen Kafkaslar izledi. Orta ve Doğu Avrupa’nın Batı Avrupa’ya 
tâbiyetini ilan etmesi izledi. Batı Avrupa’nın Kopenhag kriterleri gibi şeyleri 
çıkarması Doğu Avrupa için.

Yani, 1990’larda, adeta bir büyük savaş sonu gibi bir dönem yaşandı. Tabii, 
bütün bu unsurlarıyla bize de yansıdı ve bütün bu unsurlarıyla Türkiye de kabul 
etti. Yani, Amerikanın askeri güç üstünlüğü, dünya üstünlüğü demektir. Ekonomisi 
zaten sorgulanamaz. Her yerde operasyon yapabilir. Dolayısıyla, “uluslararası 
meşruiyet” gibi bir zemini ortadan kaldırıyor, güce tâbiyeti getiriyor onun yerine, 
bu algılamayı getiriyor.
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ERTUĞRUL - İlk uluslararası ortak güç kullanımı, ilk uluslararası müdahale 
diyelim, Somali’deydi. Çevik Bir komutandı. Bugünkü Somali, o Somali. 92- 
93’te falan olmalı...

KURUÇ - Müdahale gücü. Yugoslavyayı takiben ve o sıralarda...
Askeri güç meselesi Amerika’da bir ilginç gelişmeye yol açmış görünüyor. 

Burada Amerika’nın kendisinde de bir değişik bir tablo görünüyor. Amerikan 
sanayiini destekleyen büyük kapitalizm diyelim, bu yeni dünya doktrini ile ön 
plana çıkmaya başlıyor. Sovyetler’in ortadan çekilmesinden sonra Amerika’da 
şöyle bir anlayış daha berraklaşıyor: “Dünyayı, bir rakibin, -rakibimiz kim ise- 
daima onun yenilgisi açısından görmeliyiz. ” Yani, “kapitalizmin egemenliğini, 
rakibi askeri olarak tepeleme üzerine kurmalıyız. Bunun üzerine inşa etmeliyiz. 
Zorunlu olarak bunun böyle olması gerekir ” diye bir şahinlik ön plana çıkıyor ve 
askeri boyut artıyor.

Amerika’nın 20. yüzyıla damgasını vuran teknolojik üstünlüğü, özellikle 
yirminci yüzyılın ikinci yarısında oldu. Daha önce Avrupa’ya ait bir şeydi. 
Göçlerle, Avrupadan bilim adamlarının göçleriyle 20. yüzyılın ikinci yarısında 
Amerika, dünyanın teknolojide en ileri ülkesi haline geldi. Yani, yalnızca kendi 
yetiştirdikleriyle değil, ithal ettikleriyle ve kendisin de yetiştirmeye başlamasıyla. 
Dolayısıyla, öncelikle Sovyetlere göre fiili bir teknolojik üstünlük, büyük fark 
ortaya çıktı.

Fakat, Amerika bunu gitgide askeri sektöre transfer etti. Yani, ekonomide 
halkın daha güzel yaşaması, daha iyi yaşaması teknolojinin refahın emrinin 
verilmesi yerine, teknolojinin askeri üstünlüğün emrine verilmesi bir doktrin 
olarak -1990’dan önce belki dar bir çevredeydi, düşünülüyordu, tasarımdaydı- 
ama 90’dan sonra fiili olarak çıktı. “Am erika’nın dünya üstünlüğü, herşeyden 
önce askeri üstünlük demektir. Bütün dünya, bunun için Am erika’yı finanse 
etmelidir. Bizim aynı bir ekonomik sorunumuz yoktur, dünya bizi finanse eder, 
ekonomi budur” anlaşıyı üzerine kuruldu. Bu böyle ortaya çıktı. Büyük askeri 
üstünlük doktrini diyebiliriz buna.

Tabii, her emperyal güç için bu böyle değil. İngiltere’nin askeri harcamaları 
mesela en şaaşalı döneminde -Birinci Dünya Savaşı öncesi oluyor- toplam 
GSYİH’nın -doğru hatırlıyorsam- yüzde onu kadar falan bir şey. Amerika’nın 
ise, yüzde kırka filan çıkıyor. Ne zaman? İkinci Dünya Savaşı sonunda. Ondan 
sonra çok fazla azalmayan bir seyir izliyor. Şimdi bu çok büyük bir oran, yüksek 
bir oran ve gitgide şeyi takviye ediyor...

ERTUĞRUL - Savaş ekonomisini...
KURUÇ - Savaş ekonomisini sürdürme anlayışını takviye ediyor...
Burada ikinci bir şey daha var tabii ki: Niçin askeri güç? Sen dünyanın yegane 

sahibisin; ağasısın.
Burada ikinci bir şey ekonomik herhalde. O da şu. Kapitalizmde 60’lardan
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itibaren diişcn kâr oranlan. Büyük yeniliklerin devreye girememesi kapitalizmin 
kendi yapısının halka refah götürecek şekilde gelişememesi, yani daha önce 
bahsettiğimiz şekilde "niçin eşit paylaşayım  ” düşüncesinin getirdiği ağır baskı, 
eşitliğe doğru olan paylaşımın âdeta kapitalizmin doğasına aykırı olduğunun bir
20. yüzyılın ikinci yarısı gerçeği olarak ortaya çıkması.

Yeniden ilkel birikim

80’den itibaren refah devletinin silinmeye çalışlması filan bütün bunlar 
birleşince şu sonuca geliyoruz: 20. yüzyıl biterken kapitalizmin yeni bir ilkel 
biriim aşamasına ihtiyacı var. Yani, henüz piyasalaşmamış dünya kaynaklarına el 
koyma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu, askeri üstünlükle birleştiği zaman son yirmi 
yılın ekonomisi karşımıza çıkıyor.

Böyle bir ilkel birikim ihtiyacı, yani Asya ve Afrika’ya el koymak. Stratejik 
olarak söylüyorum... Tercüme ettiğimiz zaman Asya ve Afrika’ya el koyma ve 
adeta buna göre yeni stratejik ilerleme ve bunu ancak askeri üstünlük ile sağlama 
meselesi önümüze çıkıyor. 1990’lardan itibaren son yirmi yılı izlediğimiz zaman 
tabloyu böyle görülüyoruz..

Bu kapitalizmin büyük tablosu ise, o kapitalizme tâbi kapitalizmlerde tabloya 
uyacaktır. O halde siyasete müdahale, siyasi sistemin buna göre değiştirilmesi 
aktif bir politika haline geliyor. Yoksa Sovyetler’in sahneden çekilmesinden 
sonra Amerika’nın askeri harcamalarının devam etmesini açıklamak mümkün 
değil ki. Adamlar zaten çekilmiş. Çekildiği yerlerdekiler de Batı Avrupa’ya biat 
etmiş. Ama bir yandan Amerika’nın askeri harcamaları artıyor, silahları, daha 
mükemmel Rize sistemleri vs. Yani, piyadeciliği, denizciliği artmıyor füzeciliği, 
tahrip gücü artıyor ve sanayiin kaynakları da gitgide buna yönlendiriliyor.

ERTUGRUL - Böyle bir ekonomiyi beslemek için sürekli savaş çıkması 
gerekir...

KURUÇ - Evet, sürekli savaş...
ERTUĞRUL - Demek ki, “özgürlük” (!) gidecek daha çok ülke var! İlkel 

birikim diliyle söylersek daha “çitlenecek” pek çok ülke var...
KURUÇ - Çok var tabii. Bu bir mecburiyet. İngiltere’nin hissetmediği bir 

mecburiyet. Adına “demokrasi” denen, ne olduğu belli olmayan ama Batı tipi 
olduğu söylenen, tabii Batı’ya benzemeyen, ama Batı diye paketlenen, ambalajı 
öyle olan, bu tip rejimlerin ihraç edilmesi meselesini ön plana çıkarıyor.

İngiltere’nin eınperyal dönemin İngiltere böyle bir zorunluluk altında değildi, 
çünkü onun sömürgeleri ve kolonileri vardı. Yani daha sade ve daha açık sözlü bir 
ilişkiydi. (Gülüşmeler) Şimdiki gibi değildi...

Böyle bir tabloda 1990’lardan itibaren karşımıza çıkıyor.
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Üniversite, bilim ve YÖK

KURUÇ - Birbirine bağlanan zincirlerle olan tasfiye harekatı içinde önemli ve 
etkileri kapanmayan yara biçiminde hâlâ süren YÖK...

Üniversite dediğimiz zaman bu bilime gelip dayanıyor. Bilimde yürüme 
niyeti varken ayağına pranga bağlayan önemli bir tarafı var bu YÖK harekâtının. 
YÖK yönetimi elden ele geçtiğine göre, kimlerin eline geçtiğine de son olarak 
baktımığız zaman otuz yılın sonunda -çeşitli gözlemlerin yanında- şunu söylemek 
kabil. Bence önemli olan iki nokta şu:

Hukuk ve matematik kalitesiz olamaz. Bunların ikinci eli olamaz. İkinci el 
hukuk, ikinci el matematik olamaz. Otuz yılın sonunda Türkiye’de bunlar ikinci 
el olarak çıkıyor ortaya. Hukukun ikinci eli, matemematiğin ikinci eli gibi 
ortaya çıkıyor. Dikkat edersek, hukukun ve matematiğin kalitesiz olamayacağı 
düşüncesini, 1980’lcrden itibaren kaybetmeye başladığımızı görürüz

ERTUĞRUL - Tâbi sermayenin bilimi de tâbi oluyor...
KURUÇ - YÖK’le matematiği, yani bilimin esas çatısını yok ettik. Çünkü 

matematik, esas olarak bir düşünce sistemidir. Bilimin simgesidir aslında. Çünkü, 
insanın soyutlama kapasitesidir. Bu soyutlama kapasitesinin modellenebilmesi 
ve bu modelleme sayesinde aklı ve bilimi gitgide geliştirebilmesidir. Bunu 
kaybettiğimizi görüyoruz.

En basitinden gazetelere bak, son on yılda uluslararası alanda Türkiye 
matematikte gitgide sonlara doğru gidiyor. Hangi düzeyde olursa olsun. 
Üniversiteden ortaokula kadar hep sonlarda gidiyor. Matematiğin önemi ve 
çekirdek olarak önemi gitgide azalıyor.

Hukuk ise, hukuk en ince filtrelerden geçen bir şeydir, soyut bir şeydir, 
insanların ortak kabulüdür. O da bir anlamda matematik gibi bir şeydir. İnsanlar 
arasındaki bir sözleşmedir fakat, soyutlamanın en yüksek düzeyidir. Ortak 
hakların ve ortak yükümlülüklerin insanlar tarfından kabulüdür.

Bir inşaatı, malzeme kullanılıp bina ortaya çıktığı zaman, mühendis gözüyle 
görebilirsin, duvarı eğri filan diye karar verebilirsin. Bina yakıldığı zaman neden 
yıkıldığını bulabilirsin. Fakat hukuk yok almaya başladığı zaman, işin erbabı 
arasında niye yok olmaya başladığını bulmak çok zor. Onun için eğer insan 
hakları mükemmel bir manzume halinde ortaya çıkamıyorsa, mutlaka birinci el, 
en kalitelisi olamıyorsa, hukuk hiç olamıyor demektir. Bu takdirde insan hakları 
meselesi de, yani, gene sözleşmeyle üzerinde anlaşılmış olan insan hakları da 
tamamen keyfe keder bir mesele haline geliyor demektir ki, hukukun üretimi 
olan, sözleşmelerin ürünü olan insan hakları meselesi işin temeli olunca, bunun 
toplumu temellerinden zedelediğini görebiliyorsun.

Onun için ileri gitmeyi samimi bir arzu ve heyecan haline getirmiş olan 
toplumlarda asgari kalite meselesi var. 1923’ün Tiirkiyesi’nde olduğu gibi.
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Asgari kalite meselesi. Yani, muasır medeniyetin üzerine çıkmak bir yakışıklı 
söz değil, bir fantezi de değil. O asgari kalite olamazsa hiçbir şey kurulamaz. Bir 
insan toplumu, yani o günün deyişiyle bir cemiyet kurulamaz meselesi. Onun için 
bu bir toplum kurma meselesi, bu bir asgari kalite meselesi.

Türkiye’nin tâbi kapitalizminin bugün geldiği noktadaki lümpen ve taşra 
yönetiminin ahlâk kodlarından yoksun ve herhangi bir asgari kalite sahibi 
olmayan yönetimiyle bağdaşması mümkün değil.

Ama, şunu da kaydetmek lazım bu lümpen ve taşra yönetimi dediğin zaman 
burada şu parti, bu parti bunu işaret etmiyorum. Bu bir tabaka halinde büyümüş 
olan bir şey. Yani, bir siyasi sistem meselesi ve bugünkü konjonktriin ötesinde bir 
ciddi yapısal mesele haline gelmiş oluyor.

Onun için, bugünkü YÖK’iin fotoğrafı da aynı şeyi gösteriyor bize. Lümpen 
dünyasının asgari kalite endişesinden yoksun, bilim ahlâkından yoksun bir 
tuhaflıklar tablosunu gösteriyor. Ve tabii, şunu dönüp hatırlamamız lazım: 
Sermaye sınıfının Türkiye fotoğrafında ne hukuk, ne matematik var. Böyle bir 
endişe yok

ERTUĞRUL- Sermaye-üniversite işbirliği var.
KURUÇ - Dolayısıyla burada son otuz yılda YÖK’le başlayan keyfiyet yerine 

kemiyeti, Bayar’ın demokrasi için işaret ettiği keyfiyet yerine kemiyeti getiren 
bir anti-sistem, yani bir anti-bilim, bilim dünyası için ve hukuk dünyası için bir 
anti-sistem kurmuş durumdayız.

Bu, tabii sermaye sınıfının sorumluluğundadır. Son otuz yıl dünyaya tâbi 
kapitalizmle, rüzgârını oradan alan sermaye sınıfının sorumluluğundadır ve 
bilimde Türkiye’nin reşit olma -hukuku bir yana bırakalım- ama bilimde reşit 
olabilme şansını ortada kaldıran bir şeydir.

ERTUĞRUL - Onun için büyük sloganlarla süsler: Türk arabası, Türk uçağı, 
Türk bilmemnesi... Olmayan bir şey büyük söylenir..

KURUÇ - Bunu orta sınıf hanesine yazarken, sermaye sınıfı hanesine de 
(Kahkahalar) yazmamız gerekiyor.

Ve tabii sermaye sınıfı Türk kapitalizmi son otuz yıldan ne öğrendi, bunu da 
merak etmemiz lazım. Özel girişimciler dünyaya çıktılar, son yirmi yılda birçok 
şey öğrendiler, birçok şey yapabileceklerini fark ettiler, rastgele bir öğenme 
süreciydi bu, sistemli değildi...

ERTUĞRUL-Ve hedefli değildi...
KURUÇ - Hedefli değildi, rastgele bir süreçti. Nereye gittilerse oradan bir 

şey öğrendier ve dünyanın merkezini orası olarak anlattılar bize. Öğrendikleri 
şeylerin dünyanın en önemli bilgisi olduğunu söylediler ama, bu sistemli bir bilgi 
değildi.

Fakat, o arada tesadüfen birçok şeyi yapabilmeyi öğrendiler. Demek ki, 
sistemetatik, ülkenin gelişme gündeminden, ülkenin kendine strateji çizme,
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dünyayı doğru öğrenme arzusundan kopuk. Çünkü, halkın arzusu böyle bir 
arzuydu. Altını deştiğin zaman halkın arzusu böyle bir arzu. İnsanlarda, okuma 
yazması olmayanlarda bile, dünyayı doğru öğrenme arzusu vardır. Ama sermaye 
sınıfının çıkışında hasbelkader bir öğrenme var. Son yirmi yılda da bu hasbelkader 
öğrenmeyi “doğrusu budur” falan diye Türkiye’de satma şeyi var.

ERTUĞRUL - Ne gördüyse onu...
KURUÇ - Ne gördüyse onu biliyor. Tâbi o arada önemli şeyler öğrendiler. 

Mutlaka bilgi dağarcıklarında yeni bir şey var. Birçok şey yaptılar. Otomobil 
yaptılar, buzdolabı yaptılar, binalar yaptılar, lokantalar yaptılar

ERTUĞRUL-AVM’ler yaptılar...
KURUÇ - AVM’ler yaptılar. Dünyadaki benzerlerini yaptılar. Hatta 

benzerlerinden daha iyilerini de yaptılar. Malzeme kullanmayı öğrendiler. Şimdi, 
buradan sermaye sınıfı hesabına ne çıkar onu bilmiyorum ama Türkiye hesabına 
bunları gelecek adına kenara artı olarak yazmak lazım. Öğenilen şeyleri teknik 
bilgiyi, malzeme kulanmayı, iş bilgisini, organize olmayı...

ERTUĞRUL - İş yönetimini...
KURUÇ - İş yönetimini, satış yöntemlerini, dünyada pazar açma meselelerini 

falan, bunları bir anlamda işletmecilik olarak artıya yazmak lazım. Ancak, 
öğrendikleri Türkiye’ye bir demokrasi bilgisi getirmedi. Bu paradoks. Demokrasi 
bilgisi getirmedi. Hatta ters bilgi getirdi. Dünya kapitalizminin son yirmi yıldaki 
gelişmesinden sonra özelikle şöyle bir bilgi getirdi ve küreselleşmenin en 
önemli ürünü olan Çin’in sahneye çıkmasından sonra şöyle bir ters bilgi getirdi 
demokrasi hesabına: "Ücretleri düşürürsen başarılı olursun ” yönünde demokrasi 
bakımından bir işimize yaramayacak ve bize çok zorluklar çıkaracak olan bir 
bilgi getirdi.

Dolayısıyla öğrenilen teknik bilgi de bu ters bilginin kılavuzluğuna girerse, 
Türkiye’nin yine yanlış yöne gitme tehlikesi var. Yani, katma değeri düşük 
sektörlere ve dünyada nerede kendime pazar açabilirsem, açamayacağını yerlerde 
değil, nerede kolay açabiliyorsam oraya gitmek gibi bir ters sonucu var.

Tabii, sermaye sınıfı buradaki çelişkiyi görmüş mü, çözmüş mü, üzerinde 
düşünmüş mü? Düşünmüş bile değil büyük olasılıkla, çünkü bunun hiçbir işareti 
yok. Çünkü, son otuz yıldaki özellikleri gösteriyor ki, demokrasi, yan güçler 
sermayenin iktidarını sürdürmek üzere seferber edildiği sürece var olabilen ve bu 
sayede tanımlanan, bunun dışında bir tanımlama kabul etmeyen bir şeydir. Nasıl 
bir şeydir demokrasi dediğin zaman: "Siyasi yönetimin bizim tam iktidarımızı 
sürdürmek üzere yan güçleri seferber edeceğimiz modele demokrasi denir." 
Böyle bir tablo var.

Bugün Türkiye’nin geldiği anayasa tartışmalarında, sermaye sınıfına hesabına 
konuşan örgütlerin Anayasa taslaklarına, sermaye sınıfıııın eğitim, sağlık, yani 
toplumsal refah için önerilerine baktığın zaman, son otuz yılda özellikle son yirmi
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yılda dünyaya çıkarak edinilen teknik bilginin yaııısıra dağarcığında demokrasi 
hesabına toplumun ufkunu açacak bir şey gelmemiş.

ERTUGRUL - Daha az demokrasi, daha az hak, daha ucuz işçi..
KURUÇ - Böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Bunun için sermaye 

sınıfının Türkiye’nin bundan sonraki geleceğinde rolünü doğru tartmak lazım. 
Neler öğrendiğiyle ve öğrendiği şeylerin Türk toplununum potansiyelini 
değerlendirmekte, insana hakkını vermekte ne kadar işe yarayacağını...

ERUĞRUL - Aslında daha entel olmaları gerekmez mi?
KURUÇ - Ama, siyasal elit yaratamıyorlar. Hıh lııh (burnundan gülerek) ithal 

ediyorlar ama yaratamıyorlar siyasal yöneticiyi ancak yan güçlerden ediniyorlar 
ve onu da tasfiyelerde kullanıyorlar.

Çünkü kapitalizm geliştikçe yaratıcı güçler sahneye çıkıyor. Yani orta 
sınıfın ve çalışan sınıfların söz haklarını artırıyor. Kapitalizm geliştikçe, onlar 
kendilerine sahnede daha geniş yer açmak işitiyorlar. Bu da sermaye sınıfının 
ve bu tâbi kapitalizmi yönlendirenlerin işine gelmiyor. Onlara yaratıcı güçleri 
küçük tutmak, sahnede onlara az yer vermek uygun geliyor. Böyle bir çelişki ile 
karşılaşıyoruz. Kendisi bir elit yaratamıyor. Yani iki üç yüz yıl öncesinin Avrupa 
aydınlanmasının tekrarını veya benzerbirşeyi kaldırabilecek kadar...

ERTUĞRUL- Bile...
KURUÇ - Kaldırabilecek olgunlukta görünmüyor. Keza, 19. yüzyılın çalışan 

sınıflarına siyaset sahnesine çıkaracak toleransına sahip görünmüyor. Yani, 
bugünün sermaye sınıfı Bismark’tan daha gericidir. 1870’lerin 1880’lerin 
Bismark’ından daha gericidir. Dünyaya çıktıkça bir gelişme kaydetmiyor; 
Türkiye’ye demokrasi hesabına, demokrasinin gerçeği neyse onun hesabına bir 
bilgi taşımıyor. Döndüğü zaman teknik bilgi getiriyor. Neleri yapabileceğimizi, 
neleri dünyadan daha iyi yapabileceğimizi gösteriyor ama dünyadan daha iyi 
demokrasi yapabileceğimizi vc muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma 
meselesini gündemine taşımıyor. Böyle bir sermaye sınıfının yarın ne işe 
yarayacağını...

ERTUGRUL - Çağdaşlığı sadece teknoloji kullanımı olarak görüyor, toplumsal 
hayatı yok

KURUÇ-Onu da izin verildiği kadar görebiliyor tabii... Fazlasını vermiyorlar 
çünkü, satın alabildiği ve görebildiği kadar... Uzay teknolojisini vermiyorlar...

Dünden yarına: Bir partinin planlama bürosu ne iş yapar, nasıl 
çalışır

CHP’nin 1977 seçimlerindeki başarısı Göreme Sokağı, resmi adıyla C H P  
Planlama B ü r o s u n u  ayrı bir efsane haline getirdi. Gerçi “küreselleşme 
dünyası”nda “planlama” gibi bir kavramın ad olarak kullanılmasından bile 
korkulduğu için adı Araştırm a Bürosu'na dönüştürüldü ve fiilen işlevsiz
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hale getirildi ama, CHP’nin ve diğer partilerin çeşitli adlar altında bu tür 
çalışmalar yapan yerleri var. Bunu yalnız bir “nostalji” olarak görenlerin 
bile bu bölümü pas geçemeyeceklerinden eminim.
Tarihçinin görevlerinden biri dün ile yarın arasındaki bağlantıyı kurmaktır. 
Başından beri fark ettiğiniz gibi Bilsay Kuruç, “kişisel” sayılabilecek 
konuları aktarmakta hep zorlandı: “Benim kişisel hikayemden millete 
ne ki" dedi, “öyle askerlik hikayeleri gibi uzamasın’’ dedi, “aileyi Allan 
zaten anlattı’’ dedi, dedi oğlu dedi ve bu yüzden bazı şeyleri nasıl adeta 
kerpetenle almak zorunda kaldığımı en iyi kendisi biliyor.
Onun daha çok “kişisel anı” saydığı Göreme Sokağın dün-bugiin-yarın 
bağlantısı içinde özel olarak (anlatılması değil) aktarılması gerekiyordu.
Çünkü, Göreme Sokak, yani CHP Planlama Bürosu en başta bir “yöntem ”di 
ve o yöntemin hem açıklığa kavuşturulması, hem de diyalektiğin tartısına 
sunulması gerekiyordu.
Söyleşinin “Siyah-Beyaz” bölümünde Bilsay Kuruç, Göreme Sokağı ve 
oradaki çalışmaları bir ölçüde anlatmıştı., hatta nasıl büronun önünde “sivil 
polis” korumasıyla çalıştıklarını da! Ancak bana göre tümüyle “Göreme 
Sokağı” aktaran bir söyleşi yapılması gerekiyordu. Bilsay Hoca, her 
zamanki gibi, gitti, ders çalıştı, notlarını aldı ve özel bir “Göreme Sokak” 
oturumu yapıldı.
İki söyleşi arasındaki çelişkileri giderdim. Ancak bu söyleşiyi “dört başı 
bayındır” bir biçimde araştırmacıların ve ilgililerin bilgisine sunmak için 
tekrarları çıkarmadım. Doğal olarak Bilsay Kuruç, yer yer Göreme Sokak- 
DPT bağlantısı da yaptı. Söyleşinin bu bölümü, 15 Ekim 2011 'de Bilsay 
Kuruç’un evinde, onun çalışma odasında yapıldı. Birçok siyasetçiden daha 
yetkin olmasına karşın siyasete girmemiş bir “uzman”ın gözüyle o döneme 
bakmak bir çok şeyi anlamayı ve bugün ve yarın yapılacaklar üzerine 
düşünmeyi kolaylaştırıyor.)

KURUÇ - Göreme Sokak’tan daha önce söz ettik. Göreme Sokak nasıl bir 
yerdi? Bir benzeri hep düşünülüyor galiba, siyasetçilerin gündeminde oluyor 
buna benzer şeyler. Nasıl olmalı, nasıl bir yerdi, katkısı nedir, ne ölçüdedir, nasıl

• artar? Merak edilen şey bu.

Tam gün çalışma

Bir kere, Göreme Sokak, tam gün çalışmaydı, Oranın sorumlusuyum diyen 
birkaç kişi için -yönetici konumunda ben, yardımcılar olarak da Mehmet 
Kabasakal ile İşın Çelebi- tam gün çalışma yeridir. Arasıra uğranılan ve parti 
istediği zaman servis yapılan, sadece bununla sınırlı değildir.

Ders dışında günüm, aşağı yukarı orada geçiyordu.
Çünkü birincisi, bilgi sahibi olmak için işin bir envanteri vardır. Bu envanterin 

doğru yapılması lazım. Envanterin doğru yapılması için, büronun siyasi sahibiyle
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de sürekli alışveriş içinde olmak lazım. O zaman o, Bülent Ecevit’ti. Onun kişisel 
olarak özel isteklerine servis yapmak değil de, onun neleri istemesi gerekiyorsa, 
biraz da onları göstermek, işin envarteri odur.

Siyasallaştırılması gereken bilgiler

Tabii, neleri istemesi gerektiğinin siyasi kısmı değil, öncelikli teknik kısmı. 
Siyasallaştırılması şart olan teknik bilgiler nelerdir? Onun için envanterinin 
doğru yapılması lazım. Bunun için de sadece büro çalışması, birkaç kişinin 
çalışması yetmez. Mutlaka sürekli toplantı yapmak lazım. Biz de bütün bunları 
daha önce yapmış değildik. Ama, insan sağduyuyla ve “olsa olsa” yöntemleriyle 
bunu buluyor. Siyasetçinin gerçekten ihtiyacının da bu olduğunu görmek, hem 
bilgilenmek, hem de neyin siyasallaştırılması doğruysa onunla bilgilenmek 
gerekiyor. Demek ki, uzman, çok belli etmeden ve hadddini aşmadan, siyasetçinin 
neyi siyasallaştırması gerektiğini önüne koymalıdır: “İlle bunu yap"  diye değil, 
ama, siyasi seçenekleri gösterebilmelidir. Biz bunu el yordamıyla yaptık.

Başlangıç

ERTUGRUL - Siz tam tarih olarak ne zaman başladınız?
KURUÇ - Şöyle oldu. Daha önce söylemiştim herhalde bu İskandinavya 

meselesinden ötürü bir yakınlaşma oldıı ve İskandinavya’ya ilateven, o günün 
yakıcı hale gelen somları vardı. Ne bileyim işte, kıta sahanlığı meseesi dc dahil, 
Türkiye’nin karşısına çıkan sorunlar vardı.

Hatta, CHP’nin bu odalarla, meslek kuruluşlarıyla yakınlaşması, işçi sınıfıyla 
yakınlaşması meseleleri vardı. Bütün bunlarla Bülent Bey’le görüşmelerimiz 
sıklaştı. Talep gitgide ondan gelmeye başladı: “Bir toplantı yapacağız, siz de 
gelin ” gibi..

Mesela, bir gün hatırlıyorum: Evde kaloriferci var, ben kaloriferci getirmişim 
ama, o zamanın Oran şehri de dar bir yolla zorla ulaşılan bir yer. Adamı zorla alıp 
getirmişim şehrin bir yerinden. İşte o turuncu Volkswagen var, adamı ona koyup 
getirmişim, içeride çalışıyor. Oran şehri özellikle soğuktur, malum ya... Merkezi 
ısıtma da, o zaman ilk kurulan, ilkel olarak işletilen, randımansız bir şey. Bizim 
ev en üst kat ve devridaim de bizim daireden yapılıyor Bütün konutların ısıtma 
sisteminin devridaim’ini bizim daireye kurmuşlar. Adam çalışıyor. Birden kapı 
çaldı. Bülent Bey geldi, dedi ki; "partiye gidiyoruz, araba aşağıda, buyurun. ” 
Kaloriferciye dedim ki, “ben seni yarın getiririm. ” “Efendim arkadaşı da 
Çankaya’ya bırakabilir m iyiz?” “Gelsin” dedi. Tamirciyle Bülent Bey yanyana 
oturdular arabada (Gülerek) Böylece adamı Çankaya’ya bıraktık. Böyle bir şeydi.

Veya bir gece biriyle oturuyorum, şimdi söylemeyeyim önemli bir rapor 
getirmiş. Kamuda çalışan birisi. Cereyanlar arada bir gidip geliyor, gece 23.30
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civarı, gene Bülent Bey geldi: "Bu gün beni aramışsınız, nedir” dedi. İşte o 
görüştüğüm şeyi söyleyecektim. Önemli bir şeydi. (Gülerek) Basılmamak üzere, 
askeri, filan... Demek ki, sıklaşmıştı.

Sonra günün birinde, tam tarihini hatırlamıyorum, galiba 1975. Şöyle bir 
şey oldu. Yugoslavya’da bir özyönetim toplantısı yapılıyormuş. Uluslararası bir 
toplantı. İki haftalık seminer diyelim ona. Tebliğler veriliyor. Çeşitli ülkelerden 
gelen, Yunanistan’dan var, İsrail’den var, İspanya’dan var, İngiltere’den var... 
Bülent Bey, bana dedi ki, "bu özyönetim meselesi üzerinde bir görüşelim, 
düşünelim istiyorum, siz buna gidebilir misiniz? ”

"Biz, "Araştırma Bürosu” diye bir yer kurduk. Partinin en üst katında. ” O 
zaman Farabi sokakta tavan arasında küçük büro. "Büroda iki genç arkadaşımız 
var” dedi. "Onlardan biriyle gider misiniz, ona da yararlı o lur” dedi, lşın'la biz 
atladık, Belgrad’a gittik. İki hafta filan kaldık.

Ben her toplantıdan sonra yazılı rapor verirdim kendisine; ne görüşüldü, ne 
anlatıldı, bence sonuç ne, filan... Keza özyönetime gidince rapor veririm veya 
başka vesileyle öğretim üyeleri olarak Brüksel’e davet edildik -bunun partiyle 
ilgisi yok- dönüşte bir rapor verdim kendisine: "Orada bize şunları anlattılar, 
tavırları bu ” vs diye.

Bu raporlama, sistematik çalışma, bilgi verme, bilgi alma içinde bir gün, 
1975’in herhalde sonlarıydı, İskandinavya’dan döndükten sonra olmalı.

"Biz, Farabi’ye  yakın olsun diye Göreme Sokak’ta böyle bir büro kurduk, 
şimdi ona Cahit Bey bakıyor ama, onun parti görevleri artacağı için ” dedi - 
Cahit (Kayra) Bey merkez yönetimdeydi. Enerji Bakanlığı da yapmıştı ya- 
“Onım siyasi görevi aratacak ” dedi, "şimdilik o bakıyor ama, ben oranın başına 
sizin gelmenizi istiyorum çünkü iktidara gelince nasıl bir hazırlığımız olacak ona 
şimdiden başlmak tazım bunu sizin hazırlamanızı işitiyorum ” dedi. 75’in sonları 
filan olmalı, O tarihte olduğunu tahmin ediyorum. İşe böyle başladık.

Hazırlık sınıfı

Kısa sürede anladım ki, tam gün çalışmayı gerektiren bir yerdir, İkincisi 
mutlaka uzmanlar gelip gitmelidir, işi iyice bilen insanlar gelip gitmelidir. Her 
biriyle görüşmek gerekir, dolayısıyla orası bir okuldur. İktidar için bir hazırlık 
okuludur, hazırlık sınıfıdır. Uzun bir hazırlık sınıfı oldu hakikaten. İki yıl, uzun 
bir hazırlık sınıfı oldu. Oraya kim gelirse bu hazırlık sınıfının öğrencisi olur. Bunu 
da bilmek lazım. Yani, orası ukalalık etmek üzere gelinen bir yer değildir Orada 
görüşlerini söylersin, fakat aynı zamanda bir şeyler öğrenir gidersin. Yani, senin 
görüşlerin işe yarıyor mu, yaramıyor mu, mutlaka oranın ihtiyacına ve iktidar 
ihtiyacına göre şekillendirilmesi gerekir. Böyle bir yerdir.

Orada hep birlikte pişmeye başladık. Ne kadar pişmişsek? Bir siyasi parti için
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de böylesi lazımdır. Çünkü siyasel dünyası ile teknik dünya birbiriyle iktidara 
geçmeden tanışmalıdır mutlaka, konuşmaya alışmalıdır. Aksi takdirde iş tek 
yönlü olur. Siyasetçi ne istiyorsa ona göre bir şeyler hazırlamaktan ibaret olur, 
bu siyasetçiye kendini tazeleme şansı vermez. Dolayısıyla iyi bir şey değildir. 
Siyasetçi hesabına da yanlış bilgi olur.

H azırlop bilgi yoktur

İşin başka bir tarafı şu, gene orada çalışırken ortaya çıkan bir şey bence... 
Sorunlar ve çözümler bir büroda hazırlanarak hazırlop hale getirilemez. Masa 
başı derler ya, büroda hazırlop hale getirilemez. Mutlaka arazide görmek ve 
ellemek lazımdır. İşini ikinci bir kısmı konuşulan şeyleri mutlaka arazide de 
görebilmek lazım. Bu tabii uzmanların siyasi gezilere gitmesi demektir. Birinci 
koşulu odur. Mutlaka siyasi gezilere gitmelidirler. Ama orada başka türlü 
bakmalıdırlar. O gezide, “ben bakın ne önemli adamım" deyip bir yandan da 
siyasetçiye yaltaklanarak filan değil, mutlaka siyasetçilerin orada göremedikleri 
şeyleri görmek üzere gitmeleri gerekir.

Biz, tabii seçim zamanları filan olan gezilere gittik. Ben Işın’la Mehmet’in 
gitmesini mutlaka istedim ve gittiler. Ben de olabildiği kadar gittim. Çünkü, 
siyaset dünyası böyle bir büronun başındaki adama da “yahu, bu milletvekili 
olmak istiyor, onun için genel başkanın yanından ayrılmıyor” gözüyle bakarlar. 
Onun ayarını da doğru yapmak lazım. Böyle bir havanın da olmaması lazım. 
Onun için parti yönetimiyle iyi geçinmesi, iyi geçinmenin yolunu bulması lazım, 
uzmanın bunu bilmesi lazım.

ERTUGRUL -  Siz, “bu nasıl olursa milletvekili olacak dediler" diye mi 
ıniletvekili olmadınız, bu da anlattıklarınızdan şimdi aklıma geldi

KURUÇ - Hayır, hayır. Öyle bir şey olmadı. Benim parti yönetimiyle ilişkilerim 
hep iyiydi. Başından beri iyi oldu. O zaman Orhan Eyüpoğlu ve Ali Topuz vardı 
ve onlar benim meramımı anladılar. Onlar zeki ve görgülü insanlardı, benim 
meramımı zaten anlamışlardı. Böyle bir sorun hiç olmadı. O benim tercihim 
tamamen.

ERTUGRUL- Herkes öyle gördüğü için mi yapmadınız acaba diye düşündüm?
KURUÇ - Yok öyle değildi. Onu öyle hissetmedim. Çünkü, dediğim gibi 

adamlarla ilişkilerim iyiydi, normal ilişkilerdi daima. Hatta o kadar normal 
ilişkilerdi ki, 1976 Kurultayı sırasında galiba kurultay başlarken Bülent 
Bey bana, (Orhan) Eyüpoğlu- (Ali) Topuz yönetimi için “sizin de yönetime 
girmenizi istiyorlar, düşünür müsünüz” dedi. Ama kendisi “iyi olur, ben de 
istiyorum " demedi de, kendi isteğini onların isteği gibi söylüyor bana. Ben de 
“düşünmüyorum" dedim. Yönetime girmek, milletvekilliği talep etmek demek 
oluyordu. Niyetim olmadığı için, ben de “onlara teşekkürlerimi aktarın” dedim.
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Araziye çıkmak

İkinci mesele iş başında olmak, sadece hazırlık sınıfında yapılacak bir şey 
değildir. Eğer devlette görev alınıyorsa -bizim DPT’de çalışmamız gibi- orada 
da mutlaka araziye çıkmak gerekir. Hele Devlet Planlama Teşkılatı’nda mutlaka 
şarttır. Masa başı çözümü bence çok yetersiz kalabilir. Planlama gibi bir yerde, 
sadece uzmanların değil, karar sahiplerinin de mutlaka araziye çıkmaları gerekir.

Ben göreve başladıktan sonra gördüğüm Planlama’nın müsteşar katında, yurt 
gezisine çıkmak gibi bir şey yoktu, böyle bir usûl konmamıştı. Biraz biz icat 
etmiş olduk. Belki de onunla kaldı, benden sonrasını bilmiyorum. Plan yaparken, 
planın mutlaka anlatılması ve o anlatma sırasında da birçok şeyin öğrenilmesi 
gerektiğini düşündüm. 78’in Mayıs sonu Haziran başında bu adeti başlattık. Eski 
köye, yeni adet şeklinde oldu.

Projeleri ve insanları yerinde görmek şarttır. Nasıl bir projedir, nedir, ellemek, 
el sürmek gerekir. Orada gördüm ki, hakikaten çok gerekli olan bir şeydir. Projeleri 
görmekle, insanları görmekle çok şey öğrendiğimi sanıyorum, hele doğuda. Biz, 
esas olarak doğuya ve güneydoğuya gittik. Çok öğretici olduk. Sadece oraları 
görmek, inşaları görmek değil de, oradaki ilişkileri görmek.

O zaman kamunun yatırımcı kuruluşları vardı. Kamu yatırımcısı nedir, nasıl 
davranır, yatırımcılığını nasıl yapar. Bunu yaparken bağımsız mıdır, yani DSİ’nin 
bölge müdürü veya Karayollarının, nasıl bir adamdır veya o proöenin olduğu 
yerdeki DSİ’nin sorumlusu veya TEK’in sorumlusu, Azot’un yöneticisi nasıl 
insandır? Zeki midir, projeyi yürütür mü, yoksa ödenek isterken çok mu abartarak 
talepte bulunacaktır? Bütün bunları yerinde görmek lazım. Projenin ilerlemesi 
ne aşamadadır? Hakikaten bize rapor edildiği gibi midir? Çünkü uzmanlarla 
gidiyoruz, onlar gösteriyor bize, böyledir, değildir diye... Rapor edildiği gibi 
midir yoksa değil midir? Zamanında tamamlanma şansı var mıdır, yok mudur? 
Böyle oluyorsa, neden öyle oluyor. Yatırım meselesini, ona bağlı yönetim işini 
bütün eksikleriyle görebilmek, insan hataları sürekli hal almışsa onu gidermek 
için neler yapılabilir, bunları tartışmak. Merkez’de Ankara’da yapılan tahminler 
ile orada yapılan tahminler aynı mı? Mesela gittiğimiz yerde toplantı yapıyoruz. 
Mesela Azot veya Soma veya Afşin-Elbistan... O projeyle ilgili görüşme oluyor, 
sonra ben bir şey sorma ihtiyacı duyuyorum. Soracağım şey şu? Türkiyenin 
potansiyeli için ne düşünüyorsun? Yani, bütün Türkiye için düşünmüş mü?

Veya barajlar hidrolik yapılacaksa, hidrolik tahmini ne kadar? Sen bunu 
düşündün mü? O adamın daha üst seviyede görev alıp alamayacağını ölçmek 
gerekiyor. Saçmalıyorsa neden saçmaladığını da... Kahve sohbeti düzeyinde mi 
düşünmüş, yoksa hakikaten teknik çözüm olarak aklında mı?

Mesela bizim Selahattin Bey şöyle yaparmış?
ERTUĞRUL- Şanbaşoğlu
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KURUÇ - Kırıkkale’de, oranın müdürü, saat beşe beş kala yardımcılarına 
telefon edermiş, ''fırında şöyle bir mesele He karşılaştım bıınıı acaba nasıl 
çözebiliriz: Birkaç çözüm ihtimali vardır. Bunu nasıl çözebiliriz. Bana bir gelin "

Dışarıda servisler bekliyor... (Gülerek). Adamlar Ankara’ya evlerine 
dönecekler, Bizim ki özellikle beşe beş kala arıyor, çünkü zaten yapılacak işler 
tamamlanmış, onun dışındaki zamanı orayı daha işe yarar hale getirmek için...

Tabii, bir süre sonra yardımcılar telefona çıkmamaya (kahkahalar) sekreterler 
“efendim, ayrıldı, ç ık tı” demeye başlamışlar. Onun üzerine servislere not 
koydurmuş, adam servisteyse, servisten çıkartıp getirtiyornuış (Kahkahalar)...

Selahattin Bey mükümmel bir yatırımcı örneği. İşletmede sorun varsa 
nasıl çözecek, teknik sorun varsa veya idari sorun, nasıl çözecek? Bunu makro 
çapta düşündüğüm zaman aynı şeyi çoğaltarak Plan çapında düşünmek lazım. 
Dolayısıyla insan yerine gidince öğreniyor.

Samsun’da Azot’taki adama, “Türkiye’nin gübre ihtiyacı ne kadar, 
hammadde kaynakları nerededir, kendimiz mi üretelim, hep ithal mı edelim ’’ 
gibi sorular sormayı oraya gidene kadar düşünmemiştim. Ama yerine gidince 
bunu sormak lazım adama diye düşündüm. Dolayısıyla adamın kapasitesi ortaya 
çıkıyor, kamunun yatırımcı olarak sorunları nelerdir, ortaya çıkıyor. Otuz yıldır 
Türkiye’ye ideoloik olarak bastırılan, “kamu zaten iyi çalışmaz, zarara sokar, 
onun için lazım değildir” şeyi tamamen yanlıştır, bu masa başında verilmiş 
bir hükümdür. Özel sektör masalarında verilmiş bir hükümdür.

İşin başka bir kısmı da vardır. Özel sektör “mazallah kamu iyi çalışırsa, bu 
bizim için hiç iyi değildir” düşüncesiyle de bunu yayabilir.

Merkez Bankasındayken toplatılar olur, Merkez Bankası’nııı şubeleri 
var, toplantı olur ya da toplantı dışında ben şubelere giderdim. Eşkisehir’den 
Gaziantep’e kadar bir çok şubesi vardır. Gaziantep gibi, Denizli gibi sanayi 
merkezlerinde şube müdürüne “bana bir gezi yap da, şubenin işleri bittikten 
sonra birkaç gün sanayi gezisi yapıp oralara gidelim ” derdim.

Onlardan birinde Gaziantep’te -2000’lerin başı olabilir- SANKO var, şimdi 
daha da büyüdü. Gaziantep’in de o tarihte belki de en önemli sanayi kuruluşu 
oydu. İşleri bu kadar çeşitlenmemişti ama, o tarihte de oydu...

Oraya gittik şube müdürüyle, Abdülkadir Bey’in kardeşlerinden biri... Parlak 
bir insan. Almanya’da veya İngiltere’de okumuş, bir iki dil biliyor. Konuşmaya 
başlayınca, konuşma uzadı. Biliyor ve anlatıyor. Ben de soruyorum, karşılıklı 
görüşüyoruz. Yemekhaneleri var, yemeğe götürdü.

Devlet yatırımcılığı da konuştuğumuz şeylerden biriydi. O arada bir şey 
söyledi. Babası, iki veya iiç tezgâhla başlamış işe. Dokumacılıkta Türkiye’nin 
Sümerbanklı günleri. Bir gün babasına demiş ki; “Babacığım” demiş, 
“Sümerbank bizim buraya hiç uğramamış, Kayseri ’de oralarda var ama, burayı 
ihmal etmiş ” demiş...
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Babası da demiş ki, (gülerek) "iden oğlum, iilen oğlum, Sümerbank 
velinimetimizdir, velinimetimizdir!”

Yani, adam diyor ki; “iyi ki uğramamış, ben kuruyorum, iiç tezgâhla işi 
başlattım, ben kuruyorum, gelseydi kuramazdım ” diyor. İşin bir de bu tarafı var 
tabii. "Babamın niye ‘iilen oğlum velinimetimizdir’ deyişini sonradan anladım’’ 
diyor. Demek ki, mülkiyet meselesi sözkonusu olmaksızın hakikaten yatırımcı 
kimdir, yatırımcı profili nedir? Bu Türkiye’nin en önemli işlerinden biridir. 
Yatırımcı, lıerşeyde hazıra konan bir adam değildir. Herşeyi düşünen bir adamdır, 
birincisi bu.

Tabii, bugün çok girişimci var Türkiye’de, sayıları çok çoğalan, kendi kendine 
bir çok şey öğrenen insan var ama, o kadar ağır bir italat baskısı var ki, yeni 
yatırımcıyım diye ortaya çıkanlar bile bir kollarıyla ithalata bağımlı olarak 
düşünmek zorandalar. Yani, eskinin sıfırdan yatırımcısı, hammaddesi yok, ulaşım 
meselesi var, kimse bunları çözmemiş, hazırlop olarak sunmamış olan daha büyük 
öğrenme şansına sahip tabii ki. Öyle başlamış iş, öyle görünüyor. Bunu hep böyle 
düşünmek lazım, çünkü Türkiye gibi bir ülkenin önünde yapılacak o kadar çok iş 
var ki. Bize bugün birçok iş yapılmış gibi gelebilir. Yanıltıcı bir şey. Başlangıçta 
yapılacak iş nasıl çok idiyse, bugün ondan daha çok. Böyle düşününce yatırımcı 
üzerinde titizlenmek lazım. Yapılacak çok şey dediğimi zaman, bunun içinde 
zaaflar var. Bir kere zaaflarımız, nelerdir, eksiklerimiz nelerdir? Abartmalar daima 
vardır abartmalar nerelerde, daima ağlaşma olur, ne kadar çok ağlaşıyorlar. Özel 
sektör özellikle çok ağlaşır. Özel sektörün vazgeçilmeyen huyudur ağlaşmak. 
Bütün bunlarla bu zaaflarla yüzleşebilmek önemli. Bu yüzleşme yapılamazsa, 
işte asıl o zaman büyük bir eksiklik var demektir.

Siyasetçinin aldanma payı

Bu da şunun için, siyasetçilerin kendini aldatma payı uzmanlara göre daha 
büyük bence, daima siyasetçiler kendilerini aldatabilirler. Çünkü, "halkı aklatmak 
mümkündür” diye düşünebilirler. Türkiye’de oy verme biçimlerine bakarsak ve 
oylama sonuçlarına bakarsak, halkın âdeta aldatılmayı sevdiği düşüncesine bile 
varabiliriz zaman zaman. Halk aldatılmayı sevebilir, bu da siyasetçiyi kendini 
aldatmaya götürebilir. Ama uzmanların böyle bir hakkı yok. Çünkü teknik olarak 
işlerin doğru olması lazım en azından. Onun için böyle bir hak sözkonusu olamaz.

Göreme Sokak, DPT buradan öğrenilen öğrenilmesi gereken şeyler olduğu 
için söylüyorum bunları. Göreme Sokak ne yapardı veya Planlama ne yapardı. 
İkisini birbirinin devamı olarak düşündüğümüz zaman, siyasetçilerin uzmanlan 
yanlışa yönlendiren bir tarafı var, bir zaafı var siyasetçilik mesleğinden gelen: 
Hazırlop çözüm isterler, hazırlop isterler. Uzmanın varlığı bundandır, diye 
düşünürler. Yani, bana, beni başarıya götürecek hazır çöziim vermiyorsa, o
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zaman benim uzmana ne ihtiyacım var” diye düşünebilirler. Siyasetçinin önemli 
bir zaafı, kendini aldatma şeyi budur.

Uzmandan daha fazla kalite istiyoruz. Yoksa uzman da buna uygun, böyle 
hazırlopa ayarlanmış bir adamsa, o zaman öyle bir siyasi partinin başarı şansı 
yoktur; olabilir ama kısa sürer. Altı zayıftır. Başarısı birkaç milimetre derinliğinde 
bir başarıdır ancak.

Ve uzman, siyasetçinin gözünde de daha saygıdeğer bir adam olmalıdır,
bıınu siyasetçiye hatırlatmalıdır. Bunu söylüyorum, çünkü biz bunu zaman zaman 
hatırlatıyorduk ki, başka hatırlatanlar da vardı tabii ki... Fazla hatırlatırsan 
siyasetçi gözünde kötü kişi olursun. Bu da siyasetçinin doğasına uygundur; “yahu, 
bu herif de amma ukalalık ediyor” diye düşünmeye başlar. Ama, hazırlopçuluk 
olmaz.

Fakat, hazır şeyler siyasetçiye lazımdır, bir de o tarafı var işin. Hazır şeyler 
de ister, o da lazımdır. Bunu ayırmak siyasetçiye düşüyor, bu ikisini birbirinden 
ayırmak siyasetçiye düşüyor. Çünkü ben iş başında da gördüm, bakan, başbakan 
şöyle laflar etmiştir: '‘Efendim, uzmanlar toplansın birkaç giin gece falan  
demeden çalışsınlar, bu meseleyi çözsünler getirsinler: ” Bu söylenir.

Bunu bire bir işittiğim için “uzmanlar birkaç gün çalışsın” diye, şimdi şu 
söyledi, bu söyledi dersem ayıp olur, söylemeyeyim ama, hiç öyle şey olur 
mu? Bu, siyasetçiye ait bir şey öncelikle. Bu, demek ki, siyasetçinin işi tam 
sindiremediğini de gösteriyor. Her iş, siyasetçinin işidir aslında, uzmanınki 
sınırlıdır.

ERTUGRUL - Göreme Sokak, sizce CHP’ııiıı 78 iktidarına sizce ne kadar 
katkıda bulundu...

KURUÇ - Onu çalışanlar söylesin ben söylemeyeyim.
ERTUGRUL - 77’niıı birinci partisinden önce CHP Planlama Bürosu demin 

dediğiniz sosyal haklara sahip çıkmak, insanların hak duygusuna seslenmek vs 
bunları mı yaptı, yoksa o gün için başka şeyler yaptı da, bugün için mi bunları 
söylüyorsunuz? Göreme Sokağı Genel Merkez ne kadar dinledi, genel başkan ne 
kadar dinledi, ne yaptı, onları anlamak istiyorum?

KURUÇ - 78’in siyaset anaforuna kapılmadan önce atılan adımlar ciddidir.
ERTUGRUL- Nedir onlar?
KURUÇ - Epey dökümü var ama, ben onları nasıl hatırlayayım canım..
ERTUĞRUL-İdeoloji?
KURUÇ - Orada CHP’nin 1976 programı önemli. Tılsımı, bir araştırma 

bürosunun varlığında aramak doğru olmaz. Oraya birçok değerli insan gelmiş 
çalışmıştır. Önemli şeyler konuşulmuştur ama, asıl 76 CHP Programı önemlidir. 
O programı önemli ölçüde Bülent Ecevit kendisi hazırladı. Altı ok’a ilave 
emeğin üstünlüğü ile başlayan altı yeni başlık getirdi. 76 Kurultayının sloganı da 
hatırlarsan “Emek en yüce değerdir" şeklindeydi.
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Demek ki, iş normal olarak sosyal demokrat, demokratik sosyalist filan 
diyebileceğimiz bir eksene doğru ilerliyordu ve toplumun arzusu da adım koyarak 
veya koymayarak bu yönde gelişiyordu. Yani orta sınıfın bütün kurumlan odalar, 
konuşmacılar, sendikalar, sendikacılar hem çalışan, sınıf hem de orta sınıfın 
düşünürleri, eylemcileri diyelim hepsi -kristalleşmemiş dahi olsa- 1977 seçimine 
giderken, -hatta 1977 sonbaharındaki belediye seçimlerine de giderken- aşağı 
yukarı kastettikleri şeyin bu olduğunu hissediyorlardı... Demek ki 1978’in 
anaforu başlayıncaya kadar, bu geniş ölçüde devam etti.

Onun için asıl önemli olan 1976 kurultayıdır. Kurultaydan önce 1976 yılında 
bütünüyle, 1977’de o çerçevede birçok alanda çalışmalar yaptık.

O yılların durumunu hatırlayalım, gündemde esas olarak Türkiye’nin 
kalkınma sorunu vardı. Türkiye’nin sosyal sorunları kalkınma öncelikli olarak, 
böyle clbirliğiyle halledilebilir düşüncesi vardı. Yepyeni bir eğitim programı 
getirelim, yepyeni bir sağlık programı getirelim diye bir şey yoktu. Ama daha 
adaletli olması, daha eşitlikçi olması, daha iyi işlemesi. Kâr getirme anlayışı ile 
değil de, iyi yurttaş anlayışıyla olması gibi -daha çok Cumhuriyet’in ilkelerinin 
devamı diyebileceğimiz- bunların doğal gelişmesi vardı.

Ama, mesela bana özel olarak sorsan, “Dördüncü Plan ’da neyi eleştirirsiniz diye" 
daha sonra şu eksikliğimizi gördüm: Dürdüncü Plan’da sosyal sektörlere gerektiği 
kadar kaynak ayırmadık. Ayıramadık belki ama Benim bugün en çok eleştirdiğim 
şeylerden biri eğitim ve sağlıkta yeni kurumlaşmaların yapılamaması, bunların 
yurttaş tarafından kavranamaması, bunlarda hak sahibi olduğunu kavrayamaması, 
galiba bizim Dördüncü Plan’da buna gereken özeni göstermememizden. Onu. 
bunun ileride önemli olacağını kavrayamadık biz o zaman. Zaten bizden sonra yok 
oldu. 80’li yıllarda bütün sosyal sektörler geri gitti. Sosyal güvenlikte bir çözüm, 
kendi kendini finanse edecek bir sosyal güvenlik yapısı lazımdı. Böyle kara delik 
şeklinde büyüyen değil; devletin katkı yapacağı...

Halbuki devlet buradan borçlandı. Öyle bir sosyal güvenlik sistemi kurdular ki 
sağ hükümetler, devlet için borçlanma kaynağı oldu. Dolayısıyla sosyal güvenlik 
sistemine özen göstermek, bunu doğnı kurmak, bunun sağlıkla mutlaka etle tırnak 
gibi birlikte işlemesini sağlamak, emekliliği yekpare sistem içine almak. Çünkü, 
Türkiye genç bir nüfus, yaşlı sayısı az, dolayısıyla iyi bir finansman anlayışıyla 
finanse edilebilir. Bütün bunlar bizim bence eksikliğimizdir.

Bütün bunlar gene sosyal demokratların üzerinde düşünmediği şeylerdir. Kaç 
yıl boyunca düşünmediler? Haydi biz 1980’e kadar düşünmedik. Ne 1980’lerde, 
ne 1990’larda, ne de 2000’lerde, otuz yılda bunlar düşünülmedi. Böyle şey olur 
mu? Otuz yıl düşünmeden geçince ortaya çıkılabilir mi?

Gidip kimse İsveç’i incelemedi. İsveç üzerine, İskandinav modelleri üzerine 
"ben sosyal demokratım " diyen bir partinin, bir kuruluşun birtAkım düşünürler 
gruplarının, üst üsle seminerler, öğretici şeyler yapmaları lazım.
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ERTUĞRUL- Blair’in "üçüncüyol”u üzerine çalıştılar. Sosyal demokrasinin 
de sağına girdiler...

KURUÇ - Orada nasıl kaydıysa, İngiliz İşçi Partisi’nde nasıl sağ hakim oldu 
ve kapitalizme göre kaydıysa -çünkü, Blair’in kayışının sonu Basra’da bitti. 
Basra’daki İngiliz askerlerinde bitti- Türkiye’deki orta sınıf da ona paralel olarak 
kaldı.

Alman Sosyal Demokrat Parti ’nin kayışı Schröder’in uluslararası Rus şirketine 
murahhas aza -CEO- olmasıyla sonuçlandı (Gülerek) Başbakanlıktan vazgeçip, 
adam oraya murahhas aza oldu sonunda. Büyük bir kayış...

Buna karşılık Lafontaine diye bir adam vardı, adamı dışladı Alman Sosyal 
Demokat Parti. Bugünkü Sol Parti’nin eşbaşkanı oldu Lafoııtcn. Oradaki büyük 
kayışlarla bizdeki büyük kayışlar aynı zamana denk düşüyor. Aynı baskı altında 
işler cereyan ediyor. Oralarda, tabii kapitalizm daha ağırlıklı. Biz hâlâ daha 
bağımsızız, hareket alanımız daha geniş...

Onlara göre bizim hareket alanımız hâlâ çok geniş, refah devletini 
yaşamamışız. Yaşasak, onun kusurları ortaya çıksa, “ya  bu refah devleti de 
vatandaşları tembelliğe alıştırıyor, çalışmayan adama maaş bağlıyorsun ” gibi 
eleştiriler başlayabilir ama yaşamamışız.

İnsanlar inliyor. Kadın doğum yapıyor hastanede, onu ödeyecek parası yok, 
hastaneden kaçıyor. Çocuk doğurduğu için hapse mahkûm oluyor. Böyle bir şey 
olur mu? Ne kadar gaddarca bir şeyle karşı karşıyasın. Bu sermayenin tüm 
iktidarını gösteriyor işte. Doğum yapan kadın parasızlıktan ya doğurmayacak 
-doğurma hakkını elinden alıyorsun- yahut doğurduğu takdirde, hapse mahkûm 
edeceksin sen onu, çocuk doğurup da para ödemedi diye mahkûm edeceksin. 
“Tüm iktidar sermayenin”, başka ne ki?

Bütün bunların hepsi bir uyanış zorunluluğu getiriyor. Uyanış, sosyal haklardan 
başlar daima, hak arama mücadelesinden başlar. Karşılığında yükümlülükleri de 
doğru tarif etmek lazım. Yani, çalışan adama "kayıt dışı olmayacaksın, patron sizi 
kayıt dışı yazarsa gelip bana ihbar edeceksin "dediğin zaman, ona bir yükümlülük 
veriyorsun. O hak aramasını bilen adam, ona bir de kontrol yükü veriyorsun. O 
yükümlülüğü yerine getirdiği takdirde, patronunun vergi kaçırmasını değil, vergi 
ödemesini sağlayacak. Demek ki, hepsi iç içe, sosyal demokrasi alanı hâlâ çok 
büyük bir alan ve medeni cesaret sahibi olarak sahiplerini bekliyor.

Hâlâ hareket alanı Türkiye’de çok geniş, çünkü Türkiye’de gün göçmiyor ki 
protesto eylemleri olmasın. Her yerde haklı protesto eylemleri var, her yerde

ERTUĞRUL - Amerika’da bile proteste eylemleri başladı: "Bizyüzde 9 9 ’u z ” 
diye...

KURUÇ - Amerikan taşrası uyanıyor...
ERTUĞRUL - Dünyanın bütün ülkelerinde protesto beklenir de Amerika’dan 

beklenmez...
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KURUÇ - Ama, Anglosakson kapitalizmi bitiyor...
ERTUGRUL - Siz diyor “krizde bizi kurtarmadınız, sermayeyi kurtadınız, 

bankaları kurtardınız ” diyor.
KURUÇ - Tabii bankayı kurtaracak...
ERTUGRUL - Tabii ki, ’’krizde ilk kurtarılacak sermayedir” ama, Amerikan 

taşrasının bunu akıl etmesi bana çok büyük bir olay gibi geldi.
KURUÇ - Duvara dayanmış...

76 Program ı

ERTUGRUL - 76 programında Araştırma Bürosu’nun katkısı neydi?
KURUÇ - 76 programını büyük ölçüde Bülent Bey kendisi hazırladı. 76’nın 

yaz aylarının başıydı. Ben evdeyken kapı çalındı. Bülent Bey’in koruması Mümtaz 
(Karaduman); “genel başkan geliyor” dedi. Bülent Bey’le Rahşan Hanım baktım 
merdivenleri çıkıyorlar. Bir görüşme için gelmişler herhalde.

Sonra ben dedim ki; “Efendim yaza giriyoruz, sonbaharda da kurultay var. 
Daha önce konuştuk bir program hazırlığı olacak diye. Şimdiden bana düşecek 
bir şey olabilir mi? Ne gibi çalışmalar yapabilirim, arkadaşlara yaptırabiliriz? ” 
O dedi ki “benim bir hazırlığım olacak, ondan sonra sizden rica edeceğim ” dedi.

O yaz galiba ona çalıştı. Bir ay, iki ay olabilir. O bir hazırlık yaptı, Bir taslak 
ortaya çıkardı. O taslağa,, “toplantı yapacağız arkadaşlarla” dedi. Göreme 
Sokak’ta epey görüşüldü. Gündüz ve gece...

ERTUGRUL - Kimler katıldı?
KURUÇ - Cahit Bey vardı, oranın eski yöneticisi olarak. Gündüz vardı, bizim 

Gündüz Ökçün, Sevil Korum, Uğur (Korum) da katıldı bazı görüşmelere,. Tabii 
Işın, Mehmet ikisi demirbaş olarak vardı. Ziya Bey (Müezzinoğlu), Vural Giiçsavaş 
-daha sonra müsteşar olacak Maliye’ye, o zaman galiba genel müdürlükten kızağa 
alınmıştı Vural.- Emre Kongar dışarıdan... İstanbul’dan Gülten Kazgan’ın da bir 
veya iki kere katıldığını hatırlıyorum. Çünkü İstanbul’dan gidiş geliş bugünkü 
kadar kolay değildi. Gülten Hanım’ın katıldığını hatırlıyorum. Unuttuklarım 
olabilir ama, bunlar gözümün önünde...

ERTUGRUL - Bu siyasi bir çalışma mı, bir uzmanlık çalışması mı o ortaya 
çıksın diye soruyorum... Genel Merkez yöneticilerinden gelen var mı?

KURUÇ - Cahit Bey, herhalde... Galiba, Besim Bey?
Şimdi bir de, o programın dışında, zaman zaman ihtiyaç duyarak Bülent 

Bey’in yaptığı toplantılar var. Veya programın Göreme Sokak’ta görüşülmesi 
sırasında bazan çağırdıkları var. Mesela dış politika Masan Bey. Haşan Esat 
İşık... Tümünde yok, ama konuda var.

Mesela, başka bir toplantı hatırlıyorum partide, gene aynı günlerde veya 77 
başlarında olmalı. Süleyman Dcmirel, erken seçim meselesini gündeme getirdi, 
-daha sonra Haziran seçimi olacak- “Erken seçime biz ne diyelim ” diye, böyle
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birkaç kişiyi danışmak için çağırdığını hatırlıyorum. Kiırı var orada? Orada Besim 
Bey var, iktisatçı olduğu için herhalde. Turan Bey var, Cahit Bey var, ben varım, 
bir kişi daha ya var, ya yok... Belki Haşan Esat Işık var.

Saydığım isimler, daimi olarak program görüşmelerinde vardı. Gece yarısına, 
gece yarısından sonraya kadar da süren görüşmelerdi program üzerine... Hatta, 
o zamanlar yol falan yok. Konya yolu şimdiki gibi değil. Oran yolu hiç değil 
tabii. Konya yolu kapkaranlık, ışık yok. Bir veya iki akşam ben dedim ki; “şimdi 
sizi getiren araba bu saatten sonra nasıl geri dönecek, benim VW ile gidelim ” 
dedim. Mehmet Kabasakal o zaman, babasının bir evi var, Emek’te oturuyor: 
"Önce M ehmet’i bırakalım” dedi. Koruma falan yok yanımızda, korumayı 
gönderiyoruz. Mehmet’i bırakıyoruz Emek mahallesine, sonra biz Konya 
yolundan, kapkaranlık ve önünü görmeyen bir yoldan Oran şehine gidiyoruz. 
Ben onları evlerine bırakıyorum. Ulaşım meselesi de böyleydi.

Program ın dozu ve bağlayıcılığı üzerine

Demek ki, geç saatlere kadar süren görüşmelerdi. Siyasi esaslarını Bülent Bey 
kendisi şekillendirmişti. Bunun dozu, teknik çözümlerle bunun bağdaştırılması, 
dolayısıyla ne kadar sol bir program dozu Göreme Sokak’ta görüşülüyordu, 
ortaya çıkıyordu.

Orada bir ortak sol çizgi paylaşılıyordu yani. Bir siyasi görüşme değildi, ama, 
yeteri kadar siyasi görüşmeyi de içermiş oluyordu. O doğru bir sınırdı. Uzmanın 
da ukalalık etmesine izin vermeyecek, fakat siyasi olarak neyin ne kadar mümkün 
olduğunu gösteren bir programdı. Ama, işin esası dediğim gibi Bülent Bey’e aitti.

Orada şu var tabii. Daha sonra 1978’de, Plan’ı yaparken; "Önümüzde böyle bir 
program var. Bu program hükümet programından daha temeldir, daha önemlidir, 
çünkü burada temel çözümler vardır” diye arkadaşlara (daire başkanlarına) 
söyleme ihtiyacı duydum.

Yoksa, uzman kendini tamamen serbest hissetmelidir, rahatça, siyasi görüşü 
ne olursa olsun uzman uzmanca çözümünü getirmelidir. Ona söylediğim takdirde 
kendini bağımlı hissedir. Uzman serbestçe getirmelidir. Ama daire başkanı olanın, 
bir siyasi çözüm tercihi olmalıdır. Böyle birşeyi işaret ettim.

Niçin bunu söylüyoruz? Şunun için. Daha sonra bizim hazırladığımız plan bana 
öyle geldi ki, 76 Parti Programına uygun bir plandır; özellikle tarım kesiminin, 
yani kırsalın aradığı beklediği çözümleri hesaba kattığımızda kooperatifleşme, 
toprak dağıtımı filan bütün bunlar hesaba katılırsa 76 Parti Programına uygun bir 
plandır.

Fakat, parti hükümet olmuş, parti kendi programını unutmasa bile "canım, 
şimdi programı uygulamanın zamanı mı ” havasını, -açıkça söylemeseler de- bir 
mazeret olarak ileri sürenler vardı ortada. Birçok şeyi ben "parti programında 
böyle olduğu için planda böyle” diye onlara karşı savunmak zorunda kaldığımı
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hatırlıyorum. Çünkü 76 programı yapılırken özellikle kırsalın meseleleri 
konuşulmuştu, toprak reformu mesela, toprak reformu için ciddi bir görüşme 
yaptığımızı hatırlıyorum.

Şöyle ciddi: Toprak meselesi, bir tercih meselesi. Toprak dağıtımı ciddi 
bir tercih meselesi oluyor. Orada büyük toprak sahiplerinin gücü meselesi, ön 
plana geldiği için, o güce karşı ciddi ve kesin çözüm arayan bir tavır mı, yoksa 
o gücü biz de idare edelim tavrı mı? Bu ikisinin âdeta ortaya çıktığı ve böyle 
konuşmaların sonunda bu çıplaklığa varıldığı, bir uzun toplantı hatırlıyorum 
Göreme Sokak’ta...

Tabii iktidarda iş hazin oldu bence. Çünkü, toprak sahiplerini idare etme 
çizgisi ağır bastı. Yani, CHP’nin kendini köylüye anlatamaması, toprak 
reformu meselesinde ve kooperatifleşme meselesinde ciddi tavır alamaması, 
yaptıramaması, bana önemli bir kusur gibi göründü. Bazı şeyleri anlıyorum; 
78-79 iktidarında vergi kanunlarının meclisten geçirilememesindeki menfaat 
baskıları onları açıklamak kabil. Ama toprak meselesi daha farklı, daha radikal 
olmayı gerektiren bir şeydi galiba. Partinin kendini anlatabilmesi birçok şeyi 
değiştirebilirdi.

1945’te toprak meselesinin çözüme bağlanamaması, nasıl bizi ta bugüne kadar 
etkilemişse, onu hesaba katarak ondan bir şeyler öğrenmiş olarak 78’deki şansı 
belki başka türlü kullanmak lazımdı. Yani, bir parti ayağına iki kere gelen şansı 
iki kerede de kulanamazsa da, bugün ne yapacağı belli olmayan bir durumda 
kalabilir. Demek ki, belleğini hiç kullanmak istemiyor, o zaman hiç geçmişte 
böyle bir şey yokmuş gibi, kendini başkaları gibi görür. Yani, kendini tarihi 
görevi içinde görmez, toplumun beklentileri içinde görmez, başkaları gibi 
görür. Tabii, bu mesele bizi toprak meselesini tartışmanıaya, Kürt-Kürtçülük 
meselesini öne alarak onu tartışmaya götürür ki, ne kadar doğru bir iştir, o 
ayrıca tartışılmalı...

Demek ki, işin esasına gelirsek, partiye kendi programını ve kendi programını 
kendisinin ciddiye almasının şart olduğunu hatırlatmak uzmanın işi olabilir, 
bizim de kanaatimce karşı karşıya kaldığımız bir mesele oldu. Onu da uzmanın 
yapması lazım, (acı bir gülüşle) bedelini ödeyerek.

ERTUĞRUL- Bedelini ödeyerek...
KURUÇ - Evet, dolayısıyla ne hazırlık sınıfında, yani Göreme Sokak gibi bir 

yerde; ne de iş başına geldikten sonra, böyle siyasetçi tarafından ısmarlanmış 
parça başı iş yapmaktan ibaret bir uzmanlık olamaz. Siyasette uzmanlık başka bir 
iştir. Şirketlerde olur ama, partilerde olmaz kanaatimce.

Planlama Bürosu ne iş yapar
Sonra da oraya bir isim bulmak gerekti. CHP Planlama Bürosu adı verildi. 

İsim babası Mehmet Kabasakal’dır. O koydu bunu, hatta bir gün antetli kağıt
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gösterdi bana dedi ki, “böyle yaptım uygun mu ” dedi? Ben de “eline sağlık” 
dedim ona.

İyi düşünmüş çünkü, planlamanın içinde mutlaka araştırma vardır, onun 
yaptığı doğruydu, siyasi olarak da doğruydu. Yoksa “araştırma bürosu ”, “giize! 
ahlâk derneği” benzeri nötr araştırma yapan bir yer de olamaz. Araştırma 
için araştırma yapan bir yer de olamaz. Planlamanın, -ki, burada iş siyasetin 
planlamasına geliyor- onun iş yükümlülüğünü uzman kendi üzerinde hissetmeli.

Bütün bunların sonunda şu olur. Biz ona çalıştık gibi geliyor bana. Tam gün 
çalışma, toplantılar ve toplantıların sonucunda raporlar ve bunun niteliği gereği 
kendi aramızdaki görüşmeler, parti çizgisinin berraklaşması. Berraklaşmayan bir 
parti çizgisi, sadece siyasetçinin kusuru olmaz. Tabii, ben burada ortanın solunaki 
partilerden bahsediyorum. Cumhuriyet devrimi mecburiyeti altında kendini 
hisseden partilerden. Parti çizgisinin berraklaşması uzmanın da görevidir. Parti 
çizgisini berraklaştırmak şarttır. Yoksa, “efendim öyle bir ayarlayalım ki, öyle de 
olsun, böyle de olsun!” Böyle bir şey olamaz. O zaman uzmanlık olmaz

İş başa düşüncc

Bütün bunların sonucunda taslak öneriler çıkar. Şöyle de olabilir, böyle de 
olabilir ama, hiçbiri işin başına oturunca görüldüğü gibi olamaz. İşin başına 
oturunca, işin başka türlü olduğu görülmeye başlar. Yani, somut durumların 
somut analizi diyoruz ya, onun için ayağın yere basması lazım, mutlaka yere 
basması lazım.

Kısacası, Göreme Sokak’ın, 77 seçim hazırlıklarına ve varsa seçim başarısına 
katkısı bu çerçevede bir şeydir. İşin esası budur: Parti çizgisinin berraklaşması 
ve bunun parti programına göre yapılması. Tabii, parti programı gerçekçi 
değilse, bulutların üzerinde havada uçuyorsa, bu iş bir anlam taşımaz. Parti 
çizgisinin berraklaşması filan hiçbir anlam taşımaz. Ama, halka anlatılabilir, 
halkın algılayabileceği bir berraklaşmaysa, halk bunu kavrıyorsa, o zaman 
doğrusun demektir.

Çünkü halk, günün içinde yaşayan insanlardır. Herşeyin en doğrusunu halk 
bilmez ama, o günün sorunlarını bilir, onu hissser çünkü. Dolayısıyla halkın 
sadeleştirdikçe kavrama kabiliyeti olduğunu daima hesaba katmak gerekir. 
Halkın üzerindeki muhafazakar kabuğun kaldırılabileceğini kabul etmek, onun 
nasıl yapılabileceği üzerine kafa yormak gerekir.

Arka fon

Göreme Sokak açısından şunu da hesaba katmak lazım. 60’larda ve özellikle 
1970’lerde toplumun daha önce konuştuğumuz hız kazanarak siyasallaşması, fon 
olarak arkada var. Bu önemli bir şey. Toplumun muhafazakar bir kabukla üzerinin
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kaplanması ve kabuğun kalınlaşması dönemi farklı bir dönem. Ama, bizim 60’lar 
ve özellikle 1970’lerde tersine yaratıcı güçlerin sahneye çıkıp orta sınıfın şunu 
fark etmesi: “Benim doğal müttefikimin çalışan sınıf olması gerekir. ” Bunu fark 
etmesi, onu tanıması, bunlar farkında olmadan öğrenilen bilgiler. Yeni bilgiler, 
yani.

Dolayısıyla, Göreme Sokağı da bu ortama oturtmak lazım. Bu bir büro için 
önemli bir avantaj. Başka duyarlılıklar veriyor. Toplumun birçok şeyi kavrama 
kabiliyetinin arttığını görmek ve bununla çalışmak. Bu büyük bir rahatlık veriyor. 
İnsanlar birçok şeyi bu ittifak sayesinde doğru kavrıyor ve dayanışmayı ön 
plana çıkarıyorlar. Yani, bugünkü tablodan çok farklı bir tablo var ortada. Öyle 
müstesna bir nehir yatağı gibi herşey akıyor, akmaya başlıyor. Dolayısıyla, hem 
siyasetçinin, hem uzmanın öncelikli işi, bunu algılamak oluyor ve buna göre 
çalışmak, buna göre işbirliği yapmak. Bunu görmezlikten gelerek, kaprislerle 
başka türlü davranmak bir lüks olurdu. Buna uzmanın hakkı yoktur. Bunu 
kavradığı için ve bu fon sayesinde çalıştığı için...

Yani, iki şeyi yapmadığı için; bir, tutucu ve durdurucu olma hakkı yok. İkincisi, 
aşın ve pür heyacan dolu, heyecana dayanan bir radikalizm hakkı da yok. Demek 
ki, bu ikisinin arasında doğru bir algılama ile çalışması lazım. Göreme Sokağa bir 
başarı atfetmek gerekiyorsa, bu nedenlerle başarılı.

Şöyle düşünürsek, “efendim, hazırlop reçeteler hazırlanmalıydı, biz sihirli 
anahtarlarla herşeyi çözebilmeliydik” dersek, dar ve yanıltıcı bir yorum olur. 
Bütün bu değişkenleri hesaba katarak bir büroyu değerlendirmek ve ona göre 
görev vermek lazım.

Bugün ve yarın

Bugün, buna benzer bir iş daha çetin bir iş, daha yokuş yukarı bir iş, ama
meyveleri toplanabilirse, daha keyifli ve Göreme Sokak’tan daha önemli bir iş 
haline gelir. Sahnenin değiştiğini, aktörlerin niteliklerinin farklı olduğunu, bugün 
hem siyasetçinin, hem de “ben orada çalışacağım ” diyen uzmanın hesaba katması 
lazım. Aksi takdirde ya hazırlopçuluğa servis yapan birisi olur, ya kısa yoldan 
siyasete atlamayı hesaplayan birisi olur. Toplam faydası sıfır olur, hatta negatif 
bile olabilir. Onun için bugünkü iş daha geniş kapsamlı, hataya tahammülü daha 
az. İnsanların kendi kapasitelerin aşma mecburiyeti daha fazla olan bir iş. Sıradan 
bir araştırmacılık olamaz. Daha yaratıcı olma zorunluluğu var bugün aynı şeyin.

“Yapısal sorun”

KURUÇ- 78-79’da karşımıza çıkan karşı senaryo “dış borçları ve döviz kıtlığım 
hallet, senin işin budur, bunu yapamıyorsan çeker gidersin” şeklindeydi. Siyaset 
kendini, ekonomide bu anafora kaptırmış oldu. Ekonomik karar mekanizması
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içinde orta sınıfın sahip olması gereken stratejiye inanma, sahip olma, bir ortak 
disiplinle haraket etme falan bundan yoksun olunca günlük anafora kapılındı ve 
günlük anaforda da hep sermayenin teması ön plana çıktı: “Dış borçları hallet, 
döviz kıtlığın hallet. ”

Tabii, esas olarak döviz kıtlığı sermayenin sorunuydu. Çünkü, ekonomiyi 
yüksek enflasyonla devralmışsın ve yükselen enflasyonla hem döviz kıtlığı 
sorununu halledeceksin, hem kamunun ve özel sektörün ortak sorunu gibi sunulan 
dış borç meselesini halledeciksin. Onu dış dünya katiyen çözmek istemiyor. Yani, 
sen teslim olana kadar çözmeyecekler. Daha sonra, sen sahneden çekildikten 
sonra da başka bir şekle sokulacak, dış borçları erteleyecekler. Böylece dış borç 
baskısı gündemden kalkmış gibi olacak, döviz de nispeten bulunmuş filan gibi 
olacak ama, bu 32 sayılı karara kadar sürekli bir baskı olacak gündemde ve 
ondan sonra da -herkes hatırlayabilir- ekonomide bir istikrar programları silsilesi 
devam edecek. Türkiye, âdeta buna mahkûm edilecek. Bir programdan ötekine, 
bir programdan ötekine, bir istikrar programları silsilesi.

O şöyle anlaşılacak her büyüme niyeti, açıkları büyütür. Açıkları büyütünce, 
enflasyonu büyütür. Enflasyonu büyütünce istikrar programı gerekir. İstikrar 
programının uyguladığın zaman bir süre sonra açıklar büyür enflasyon büyür 
istikrar... (Gülerek) Böyle bir silsileye girecek.

ERTUĞRUL - 83’ten beri bu istikrar programlan hiç bitmedi. Bu sabah 
bir televizyonda bir iktisatçı profesör konuşuyordu. Şöyle dedi: "Türkiye’nin 
yapısal sorunları var!” Otuz yıldır Türkiye’nin bu yapısal sorunlarını halletmek 
için sürekli istikrar programlan açıklanıyor ve otuz yıldır Türkiye’nin hâlâ 
halledemediği yapısal sorunları var. (Gülerek) Bu nasıl bir yapısal sorunsa...

KURUÇ - (Karşılıklı gülerek) Nasıl bir sorun, kapitalizmin yetersizliğinden 
kaynaklanan bir yapısal sorun... (Karşılıklı kahkahalar) Alenen kendisine 
katılıyorum. Çünkü, (gülerek) özel sektörün yatırımcılığı yetersiz ve yatırımların 
yaratabileceği tasarruf hacmi yetersiz kalıyor.

Yatınmcılık yetersiz olunca, bu yetersizliği maskelemiş oluyoruz 32 sayılı 
kararla. Maskeliyoruz çünkü 80’ler şunu çıkardı ki, kapitalizm aradığı dövizi 
getiremiyor. Aradığı dövizi getiremeyince 32 sayılı karar devreye girdi ve aranan 
döviz çok kolayca geliyormuş gibi oldu. Tabii, bu Türkiye’nin üzerine borçlanma 
meselesini getirdi: “Borçlanırsan, yüksek dolar faiziyle borçlanırsan aranan 
döviz bulunmuştur. ” Aaranan kan bulunmuştur oluyor, ödünç olarak.

O halde küreselleşme sayesinde, Türk kapitalizmi, tâbi kapitalizm 
aşamasına geçmiş oluyor. 80’ler boyunca ulusal kimliğini sürdürürken, 
dünyada dolayan sermayeden henüz nasiplenememiş, ama 1990’lardan itibaren 
nasiplenmeye başlıyor. Nasiplenme başlayınca borç yükü normal olarak artıyor. 
Borç yükünün artması, yüksek dolar faizi sayesinde oluyor. Yüksek dolar faizi, 
Türkiye’de iktisat politikalarının merkezi oluyor. Ana ekseni yüksek faiz oluyor,
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yüksek dolar faizi yüzünden Türkiye’de TL faizleri yükseliyor. TL faizleri 
yükselince, Türkiye’de enflasyon da daha düşük olmuyor. Yani, dolar üzerinden 
% 30-40 faiz ödeyen bir ülkede TL faizi de % 60-70 oluyor. % 60-70 faiz ödeyen 
bir ülkede, yani kamunun bu faizden borçlandığı, kamu borçlanma faizinin bu 
kadar yüsek olduğu bir ülkede bunun üzerine fiyat marjını da koyduğunuz zaman 
enflasyon da % 70-80 oluyor. Dolayısıyla Türkiye 1990’ları bu bahtsızlıkla 
yaşamış olacak.

Bu, sözüm ona istikrar politikaları dönemi ama bir silsile. Bu silsile 
Türkiye’yi gitgide daha tâbi kılan bir silsile. Bu silsile içinde, 1980’lerde zaten 
ufak ufak kaymaya başlayan orta sınıf, kendi ekonomik programına sahip olma 
düşüncesinden tamamen uzaklaşıyor. Bundan tamamen vazgeçiyor.

Bu şuradan da kaynaklanıyor: 1979 bir siyasi yenilgi olarak değerlendirildi. 
Siyasi yenilgiydi tabii. Ama, bu karşı karşıya olduğumuz tablo, yani bu anlattığım 
tabloyu kavrayanlar bunun kapitalizmin gelişmesinde bir paradigma diyorlar ya 
paradigma değişikliği, değişik bir tâbi kapitalizm aşamasına geçme olduğunu 
hissetmeyenler, kavramayanlar çoğunluktu. Kavrayanlar sayıca azdı. Onlara, 
yani kavrayanlara, daha sonra dinozor dendi.

Ve siyasal yenilgi şöyle dillendirildi. Ben onu CHP çevresinde daha sonra da 
çok duyduğum için: "Efendim, biz ekonomide yanlışlar yaptık, efendim, yanlışlar 
yaptık, şimdi onlar doğrusunu yapıyorlar, bak doğrusunu yapıyorlar” sözlerini 
çok duyduğum için...

ERTUĞRUL - Tam bir orta sınıf kaypaklığı...
KURUÇ - Tam bir kayma düzlemine girmişti. Dolayısıyla sermayenin bu yeni 

ekonomik programına teslimiyet çok kısa zamanda gerçekleşti. 1980’lerde orta 
sınıf ekonomik çizgiden tamamen yoksundu, şaşkındı ve siyasi olarak da gitgide 
sağ eksene kayarak yeknesaklaşmaya başlamıştı.

Onun için 80’ler orta sınıf için tümüyle kayıp yıllar. Ve 1980’lerde hatırlarsak 
hiçbir alanda ekonomide, siyasette, akademik dünyada hiçbir alanda ciddi bir 
ürün ortaya çıkmadı. Bu orta sınıfın ufak ufak kaymaya başladığı dönemdi. 
1980 ve 1990’ların ilginç, tipik bir orta sınıf tablosu şudur: “Sosyal demokrat” 
adını alan siyasi kuruluşlar bir türlü “sosyal demokrat” olamazlar. Yani, “siyasi 
demokrasi" nedir, bunu öğrenme girişimleri bile yoktur. Girişim bile yoktur. O 
nedenle sermayenin ekonomik programına tâbiyet gitgide artar.

Hatırlayalım partiler kapatıldı, yeni dönem açıldı. Resmi parti olarak Halkçı 
Parti kuruldu. Kuaıldu ama ne oldu? "Böyle zararsız ve çok minyatür bir CHP 
şeklinde olalım”, o izin çerçevesinde kuruldu. Ondan sonra “Sosyal Demokrasi 
Partisi” başlığıyla Erdal Bey’i başkan yapan hareket oldu. Sonra ikisi birleşti, 
‘‘Sosyaldemokrat Halkçı Parti” oldu malum. Aydın Güven Gürkan va sonra 
yine Erdal Bey başkan oldu. Fakat, “sosyal demokrat” sözü söz olarak bir 
yenilik getirecekmiş, yani "geçmişteki sayfalar artık kapanıyor, bizde de sol

3 1 4 Bilsay Kuruç’a Armağan



çağdaşlaşıyor ” çağrışımları uyandıran bir hareketmiş gibi takdim edildi. Yalnız, 
burada “sosyal demokrat” sözcüğünün küçük harflerle bile s ’si ve d ’si yoktu.

Neden yoktu? Çünkü refah devleti olma iddiası taşımıyordu. Avrupa’da sosyal 
demokrasinin var olmasını sağlayan buydu, daha önce konuştuğumuz şey.

Bunun bir nedeni Avrupa’da da sosyal demokrasinin dönemini 1980’de 
artık yavaş yavaş kapatıyor olmasıydı, onlar da artık konformist olmasaya 
başlıyorlardı. Neden? Çünkü, refah devleti yapacağını yapmış, vereceğini vermiş. 
Daha önce konuştuğumuz gibi bir sınıra gelmişti. Ya daha paylaşımcı olacak, 
Palme modelinde olduğu gibi, içinde barındığı kapitalizmin sınırlarını zorlayacak 
ya bunu başaracak sosyal demokraside yeni bir çağ açılacak veyahut da tâbi, 
İııgilizler derler ya “Majestelerinin muhalefeti” diye, orada da kapitalizmin 
majeste muhalefeti şeklinde tâbi bir muhalefet ya da iktidar olacak.

Zaten, 1980’lerden bu yana yaşanan otuz yıl Avrupa sosyal demokrasisinin ve 
sürüklediği dünya sosyal demokrasinin konformist olduğunu, hiçbir ülkeye artık 
model olamayacağını gösteriyor. Ama, onun geçtiği aşamalardan, yani sosyal 
refah devleti aşamasından geçmeden, eğitimi, sağlığı bütün insanlar için parasız, 
doğal bir hak gibi kabul ettirmeden, onun gerektirdiği oranda toplumda vergi 
toplayamadan, kamu harcamalarında sosyal harcamaların oranını yükseltmeden, 
böyle bir program çizmeden, buna inanmadan, bunu tartışmadan, sendikal hakları 
doğal hak olarak kabul ettirmeden filan, -sosyal demokrasi bir programdır- bütün 
bu programı kabul ettirmeden, buna inandırmadan siyasete sadece kapımıza 
“sosyal demokrat” yazarsak, son yirmi yılın sonunda otuz yılın sonunda gelinen 
nokta bu olur. Bugün de “sosyal demokratız” diyen parti var; ama, sosyal 
demokrasi filan yok içinde.

Haa, Avrupa konformizmi anlamında var. Ama, özünde, işin özünü, yani 
refah devletini taşımıyor. Buraya doğra gidiş de yok. Buraya doğru kurumlaşma 
hamleleri, bnun gerektirdiği siyaset filan da yok. Demek ki, böyle bir öğrenme 
niyeti yok.

Ben, daha çok o çevrelerde dostlarım oldu, onlarla konuşlum, onların 
toplantılarında, formlarında vs. Özellikle son on yıl içinde, dilim döndüğü kadar 
da “nedir bu refah devleti”, “sosyal demokrasi nasıl olmuştur” falan, bunları 
da kayda geçer biçimde anlattım. Ama, gözlemlediğim, insanlar yeni bir şey 
öğrenmek istemiyorlar. Bunun gerektirdiği siyaset mutfağını hazırlayamıyorlar.

Ekonomik ve sosyal ayak

ERTUGRUL - Bugün Bilsay Kuruç, CHP Planlama Bürosıı’nun başına gelse 
neler yapar?

KURUÇ - Göreme Sokağı zaman tüneline gelip monte etsek birinci 
mesele budur. Sosyal haklar ve yükümlülükler.. Toplumu sosyal haklar ve
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yükümlülüklerini arayan toplum haline getirmek. Birinci mesele budur. Bunu 
arayan toplum haline gelince, eğitim ve sağlık işi zaten birinci planda olur. 
Bunları kavramaya başladığı anda insanlar şunu aramaya başlarlar: “Bizim ayrı 
bir ekonomik programımız olmalı! ”

Eğer bir ekonomik programınız olmazsa, biz bunları sermayeden söküp 
alamayız. Bunu kavrarlar. İki ayakla yürümek herhalde şarttır. Sosyal ayak 
olmaksızın yürünmez ama, sosyal ayağı da atınca ekonomik programımız olmalı 
ve bununla daha ileri bir adım atmalıyız ki, ondan sonra sosyal ayakla daha ileri 
bir adım atıp ilerleyelim, şeklinde olması gerekir.

Bunlar ortada görünmüyor tabii. Bunlar ortada görünmeyince, toplumun 
aradığı, insanların hissettip de henüz kavramlaştıramadıkları, özetle sınıf 
mücadelesi denebilecek şey yaşanmıyor. Yaşanmayınca halkın aradığı gerçek 
siyaset ortaya çıkmıyor. Kapitalizmin içinde sınıf mücadelesi olmaksızın siyaset, 
dekoratif bir değerden öteye gitmiyor. Dekoratif olarak var bir siyaset ama, 
özünde sahneyi değiştirmek üzere yok. O sahnede rol alması gerekenler, yani, 
başrole çıkması gerekenler, çok küçük rollerle yetiniyorlar!

Bitirirken

Başlarken Bilsay Hoca, hayatı “hiç bitmeyen" bir “öğrenme süreci" 
olarak tanımlamıştı. Buna bir de “öğrendiklerini öğretme"yi eklemek 
gerek herhalde... Çünkü, o hep bunu yaptı ve hâlâ da yapıyor. Kendi 
sözcükleriyle öğrenci ile hoca arasında, öğrencinin ipek kozası gibi ördüğü 
ince bir dostluk ağı vardır.
Önce onun öğrendiklerini aktaracak ve ondan öğrenen bir öğrencisinin o 
ipek kozasına attığı ilmikle kapatacağız.

KURUÇ - Çocukluk yıllarımın özel -“savaş”- koşullarındaki o geniş ve bir 
renkli tiyatro sahnesindeki gibi birbirinden farklı tiplerden örülü aile çevesi 
yaşamının daha sonraki sosyalleşmeye çok yardımcı olduğunu düşünürüm. 
Sosyalleşmenin ilk göstergesi galiba çok sayıda arkadaş edinme arzusudur. Bu 
arzuyu hep sıcak tutan bir etken de, kardeşimden yoksun -ve tek çocuk olarak- 
kalmaktır.

Tek çocuk, istisnaî aile koşuları dışında, arkadaş edinme isteği ve güdüsü 
güçlü bir tiptir. Ben de, ileri yıllarımda bunu yaşadım ve hâlâ her yaştan arkadaş 
edinme arzum sürüyor. Şimdi de sizlerle bunu yaşıyoruz.' Arkadaş edinme arzusu, 
yaşama hep iyimser bakmayı da besler, tek tek ve toplum katında karşılaşılan

* Bu iltifat, biz editörler için ayrı bir onurdur ve bu Armağan süreci ve ondan önceki "Mustafa 
Kemal Döneminde Ekonomi -  Bityiik Devletler ve Türkiye’’ bizler açısından Bilsay Hoca’nııı 
sözcükleriyle “hiç bilmeyen" o "öğrenme süreci"nin, yine Bilsay Hoca’nın sözcüğüyle 
"müstesna" dönemlerinden biridir.
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tuhaflıklar ve traji-komik geliş-gidişlerle mücadele için güç verir. Bunlar kadar 
önemlisi, öğrenme kapasitesini yeni boyutlar kazandırarak yükseltmesidir.

Bizim meslekte bu daha iyi anlaşılıyor. Çünkü, biz öğrencilerle bir tür 
arkadaşlık kurabildiğimiz ölçüde öğrenme kapasitemizi zenginleştiririz. 
Kürsüde, öğretme değil, öğrenme daha önemlidir. Çünkü, hem kendi kapasitenizi 
sınamak zorundasınızdır; hem de öğrenciler sizi ipek böceği kozası gibi bir ağ 
örerek sınarlar. Buna hazırsanız, örülen dostluk ağıdır ve başka mesleklerde 
bulamayacağınız bir şeydir. Öğrencinin karşılıksız sevgisiyle örülür. Bunu, 
sonraki yıllarda görürsünüz. O yıllarda insanı ısıtmaya devam eder. İnsanı 
çalışmayı bırakmamaya teşvik eder.

Orta yaşlan geçerken başlayan bir başka şey var. O da insanın içini soğutur: 
Yaşıtlarını kaybetmeye başlamak. Herkes gibi, benim de “kırklı” yaşlardan 
başlayarak çekip giden arkadaşlarım var. Bu, insanda, üzüntünün ötesinde bir 
tuhaf duygu yaratıyor: Giden arkadaşına kızıyorsun! “Niye öldün?” diyorsun! 
Çünkü, birlikte yaşlanmak, yani, yaşlanmayı paylaşmak müstesna bir şey.

İnsan yakın arkadaşlarıyla arasında özel bir dil geliştirir. Bu, özel bir kod 
gibidir. Seninle onun arasındadır. Başka dostunla da başka bir “kod”dan 
konuşursun. Herbirinin espri frekansı farklıdır. Bu, pek özel bir zenginliktir. İşte, 
bundan yoksun kalmaya başlamak insanın içini soğutur. Bunun çaresi yoktur. 
Sevim’in büyük ağabeyi, diş hekimi Hikmet’le böyle özel bir dilimiz vardı. 
Sadece ikimizin tadına vardığı bir dil. O gideli yedi yıl oldu. Şimdi sık sık rüyada 
görüyorum. Demek ki, onu ve dilimizi arıyorum!

Bunların telafisi yeni dostluklardır. Bunu yapabilmek lazım. Bir süredir 
Bozcaada’da yaşamaya başlayan İstanbullu bir aile var. Yakın dostlarımız. Ailenin 
erkeği Fedon Bey’le bir ortak dilimiz var, gelişiyor. Başkaları pek anlamıyor, ama 
o dil, her yaz ikili katkılarla zenginleşiyor. Konuşmak için yazı iple çekiyoruz!

Dille ve dilin ötesinde, en derin ya da kapsamlı öğrenme süreci -ki, ömür boyu 
sürer- aile içindedir. SEVİM’den ve kızlardan, UMUT’tan ve AYŞEGÜL’den çok 
şey öğrendim ve öğrenmeyi sürdürüyoram.

Dostluk ağı

“Balık sırtı ceketini hiç unutmadım ve okulu bitirip işe başlayınca o ceketten 
kendime de bir tane yaptırdım.

Para Politikası sınavında sayısal verileri verip, ‘bu veriler ışığında IMF ’ye  
bir niyet mektubu yazın 'dedi. Tek soru değildi. 'IMF başkanının ismi nedir 'ikinci 
sorusuydu. Ertesi günü Uğur KORUM Hocamız da Sanayi İktisadı dersinde 'sizin 
IMF başkanının ismiyle ne işiniz var ’diye nazire yapmıştı.

Sınav da benim eşref saatime denk gelmişti ki, Hoca sınav kağıtlarını 
okuduktan sonra ‘81-21 dersten sonra beni görsün’ dedi. Yanma gittim: 'tahmin
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etmiştim. Seninle gözlüklü (Cihan TERZİ) arasında tereddüt etmiştim, ciddiyeti 
elden bırakmasaydın 90 'm üzerinde not alabilirdin ama, gördüğün gibi geçer 
notu ancak aldın, IM F ’ye mektup yazmak ciddi bir iştir ’dedi.

48 yaşından sonra bir oğlum oldu, adı BİLSAY. Umarım Hocamız gibi asit, 
onurlu, insanlıktan yana eğilmez bir bilim adamı olur. ”

81-21 Tahsin Eliş
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Atatürk’e ilişkin Kimi Notlar

Sina Akşitı*

I. Atatürk Müthiş Bir Adanı: Son olarak Oğuz Akay’ın Bu Sofrada Ben 
Varım1 adlı 716 sayfalık kitabını okudum. Atatürk’ün sofrasına ilişkin 400’e 
yakın kaynaktan alıntılar sunuyor. Alıntıların bir bölümü daha önce çeşitli 
vesilede okumuş olduğum şeyler. Ama hepsini birden okuyunca bir izlenimim 
adamakıllı pekişti: Atatürk tam anlamıyla müthiş bir adam.

O kadar çok insanın bu yargıda birleşmiş olması, işi dalkavukluktan çıkarıp 
(zaten bu yargıya varan birçokları dalkavukluk yapmış olmaları olasılığı olmayan 
insanlardır) nesnel bir kesinliğe döndürüyor. 1924’te İzmir’de bir kez üç, bir 
kez dokuz saat onunla konuştuktan sonra Necmettin Sadak (gazete başyazarı, 
dışişleri bakanlığı yapmıştır) şöyle yazmış: "Azizim, ben ömrümde böyle adam 
görmedim ve idda ederim ki hiçbir memlekette böyle bir adam yoktur. Benim 
üzerimde müthiş bir tesir yaptı. Kendisi işbaşında kaldığı, bizzat âmil (etken) 
olduğu takdirde memleketin salah bulmamasına imkân yoktur. ” (229).

On beş yıl sonra 29 Ekim 1937’de İngiliz Büyükelçisi Sir Percy Loraine 
anlatıyor: “O akşam Atatürk 'le beş saatyanyana oturduk. Bu, Atatürk'ün hayale 
sığmaz temerküz (yoğunlaştırma) kudretini müşahade etmek için ele geçmez bir 
fırsattı. Toplantıya katılan herkese ya  söyleyecek bir sözü yahut da sorulacak 
bir şeyi bulunuyordu. Konuşma hiçbir zaman ciddiyetten uzak bir sohbet halini 
almadı. ... İnsan, onun sözlerinin arkasındaki o, sual sormaktan bıkıp usanmayan 
ruhu ve değişmez maksadı kolaylıkla hissedebilirdi. ” (152).

Yıllarca sofrasından eksik olmamış olan edebiyat öğretmeni kökenli gazete 
başyazarı Falih Rıfkı Atay’da şunları okuyoruz: "Atatürk büyük stratejistliği 
ve politikacılığı dışında, umumî kültürü ister istemez zay ıf bir Osmanlı subayı 
idi. Dinler, kavrar ve yapardı. Paha biçilmez bir enerji kaynağı idi. ”2 Çoğu 
okunmuş, çizilmiş, notlanmış Türkçe ve Fransızca 4000 kitaplık bir kitaplığı olan 
Atatürk’ün genel kültür düzeyini Atay’ın değelendirebilecek durumda olduğunu 
pek sanmıyorum.

Subay, milletvekili, elçi ve Atatürk’le Samsun’a giden hayetten R. Hüsrev 
Gerede: "Atatürk 'iin beyni, bence, fenomenal, harikulade bir cihazdı. ” (55)

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Emekli Öğretim Üyesi.
1 Oğuz Akay (2010). Bu Sofrada Ben Varını. İstanbul, Alfa Yayınları, 2010. Bu yazıda ayraç 

içinde yer alan sayılar, tersi belirtilmemişse, bu kitaba ait sayfa numaralarıdır.
2 Falif Rıfkı Atay (1962). Çankaya.,İstanbul, Doğan Kardeş Basmevi, s. 152.
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2. A ta tü rk ’ün Sofrası: Onun gençliğinden beri sofraları sevdiğini biliyoruz. 
Selanik’te arkadaşlarıyla gazino, birahanelere gidiyordu. Bizde aydınların sohbet 
etmek için içkili sofralarda buluşma âdeti her zaman olmuştur. Sanırım Namık 
Kemal böyle sofraları severdi. Gençliğimde Sabahattin Eyüboğlu’nun Maçka 
Palas’ın arka köşesindeki minik bahçeli evinde her Pazartesi toplanılırdı. Eşimle 
birlikte bir şişe içki alıp bazan katılırdık. Gelenler esas itibariyle Mavi Yolculuk 
halkıydı. Bu toplantılardan birinde Enver Ziya Karal’a da rastlamıştım. Sonra 
benim hiç katılmadığım Kemal Tahir’in Kızıltoprak’ta bulunan evindeki sofra 
vardı. Tabii, bir de belli günlerde içkili lokantalarda toplanan aydın, sanatçı 
grupları her zaman olmuştur.

Atatürk’ün sofrasına gelince. Çoğu akşamlar Atatürk’ün arkadaşlarını ve 
belirlediği kimi kişileri sofrasına çağırdığı anlaşılıyor. Özel Şahingiray’m 
yayımladığı, yalnız 1931-1938 yıllarını kapsayan Atatürk’ün Nöbet Dcfteri’ne, 
bakınca, bazı ipuçları olmakla birlikte, sofraya kimlerin katıldığını anlamak olay 
değil. Her güne ait kısa kayıtların birinci maddesinde Atatürk’ün kaçta uyandığı, 
bir yere gittiyse nereye gittiği (Ankara'dayken gezmek için genelikle Marmara 
Köşkü ya da Orman Çiftliği'ne, sinemaya, bazan da bir ev ziyaretine) ve kaçta 
yattığı yazılıdır. İkinci maddede nöbetçi olan kişi nöbeti kime devrettiğini 
yazdıktan sonra “Kabul Edilenler” diye bir liste yer alıyor (çoğunlukla soyadı 
olmadığı için isimlerin kime ait olduğunu kestirmekte zorluklar oluyor). Kabul 
edilenler deyimi sofraya katılmadan kabul edilmiş olanları da içeriyorsa da, 
muhtemelen bu liste daha çok sofraya gelenleri amaçlıyor olmalıdır. Defterdeki 
kabul edilenler listesi yapılırken çok özenli davranamadığını, kimi katılanların 
listeye yazılmamış olabileceğini sanıyorum.

Atatürk’ün sofrasın işlevi neydi? Hemen belirtmek gerekir ki onun sofraları bir 
bakımdan kendine özgüydü. Çünkü, her şeyden önce bunlar çok uzun sürüyordu. 
Akşam saat 19.00 gibi konuklar bilardo salonunda toplanırlar, Atatürk gelir, belki 
biraz bilardo oynanır, saat 20.00 civarında sofraya geçilirdi. Sofranın sonunu 
Nöbet Defterinde Atatürk’ün yatma saatinden kestirebiliyoruz. Örneğin, 1935 
kayıtlarından rastgele bir sayfada (439) yatış saatleri: 10/1 l ’de 3.30, 11/11 ’de 
2.15, 12/1 l ’de 5.00. Geç yatmaların sonucu ertesi günü geç kalkmak oluyordu. 
Aynı örnekten gidersek, 11/11 ’de uyanma saati: 12.40, 12/11 ’de 13.30, 13/11 ’de 
13.45. Sofra, Atatürk’ün her gece kazandığı bir maraton koşusu oluyordu. 
Demek ki Atatürk günlerinin çok önemli bir bölümünü sofrada geçiriyordu. 
İnönü başbakanlıktan ayrılmadan önce '‘Sofradan emirler alıyoruz" gibisinden 
bir şikayette bulunmuştu. Bunda bir gerçeklik payı vardı. 1924’ten başlayarak 
Cumhurbaşkanlığı yönetiminde bulunmuş olup 1934’te Genel Sekreterliğe 
yükselen Haşan Rıza Soyak şöyle diyor: "(Sofrada) her şeyden; din, dil, tarih ve

3 Özel Şahingiray (1955) Atatürk'ün Nöbet Defteri. Ankara, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü
Yayınları N o :8 .
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diğer çeşitli bilim dallarından tutunuz da, dünya meselelerine ve günlük politika 
olaylarına kadar her konudan söz açılır, tartışmalar yapılırdı. Tartışmalarda o 
söyler, sofradakileri de söylemeye zorlardı. Böylece hem bilmediklerini öğrenmek 
-ki buna çok meraklı idi- hem de düşüncelerini yaymak ve kontrol etmek fırsatı 
bulıırdıt. ” (25).

Demek ki sofra 1) Atatürk’ün bilgi ve tepki topladığı, 2) kararlarını, düşünce 
tarzını açıkladığı bir yerdi. Bir süredir başkaları gibi ben de bu olayda Platon’un 
söyleşilerine (diyaloglarına) benzer bir durum görüyorum (İbrahim Alaattin 
Gövsa, Haşan Cemil Çambel de bu görüştedirler.) (98, 118). Bilindiği gibi, 
Platon’un diyaloglarında Sokrates kimi arkadaşlarıyla tartışa tartışa felsefe 
sorunlarını çözer (diyalektik yöntem). Atatürk bu toplantılarını gündüz, içkisiz de 
yapabilirdi. Ama o zaman alacağı verim daha az olurdu. Anlaşılan Atatürk içkinin 
rahatlatıcı, serbestçe konuşmayı sağlayan etkisinden yararlanmak istiyordu.

Atatürk’ün sofrasının niteliğini daha iyi belirtmek için iki ayrıntıya dikkat 
çekmek istiyorum. Başgarson İbahim Ergüvenç’ten: “... bardakların yanma  
mutlaka birer bloknot ile kalem yerleştirmeyi de hiç unutmazdım. Yemek odasının 
bir köşesinde de okullardaki gibi bir de kara tahta bulunurdu. Tebeşiriyle, 
silgisiyle o da sofranın bir parçasıydı. Belki şaşanlar olur ama o kara tahtaya 
ben bile çağrılmıştım! ” (37). Daha sonraki yıllarda sofradaki kara tahta, elektrikle 
döner hale getirilmişti (114).

Falih Rıfkı Atay yazıyor: "Ben hiçbir okulda Çankaya akşam toplantılarında 
olduğu kadar ciddi çalışma günleri geçirdiğimi hatırlamıyorum.” (61). 
Çankaya’da Genel Sekreterlik, diplomatlık, milletvekilliği yapmış olan tarihçi 
Yusuf Hikmet Bayur: “Onun bu gibi tartışmalara yo l açması ve bunları araması 
büyüklük ve dehasının ayrıca bir belirtisidir. Böylelikle bir düşünce ve işin bütün 
yönleri aydınlandığı gibi onları uygulayacak ve görecek olanlar da inanç içinde 
çalışabilmekteydiler. ” (66).

İçki dolayısıyla Atatürk'ün sağlığı için kaygılanan Haşan Rıza Soyak’a 
uykusuzluk (kafasına takılan sorunlardan ötürü) ve kabızlık nedeniyle içtiğini, 
çünkü içkinin uyumasını ve bağırsak hareketlerini sağladığını söylemiş. Soyak 
içmediği zaman uyumak ve dışarı çıkmak için ilaç kullandığını belirterek 
Atatürk’ün bu açıklamasının doğruluğunu onaylıyor. Ayrıca içmesini gerektiren 
bir gerekçe daha ekliyor. Atatürk’ün kendisi çekingen (Soyak “utangaç” diyor) 
tabiatlı olduğu için içerek bu çekingenliğini yeniyormuş. Soyak, Atatürk’ün 
sağlığını bozacak başa etkenlere de değiniyor: günde 10-15 fincan kahve ve 40- 
50 sigara içmesi (25-27). Sofranın Atatürk’ün sağlığına ilişkin yönleri bunlar.

1924 Anayasası yapılırken Atatürk cumhurbaşkanlığı için üç yetki istemişti: 
başkomutanlık, yedi yıllık (meclisinkinden farklı) görev süresi, Meclisi dağıtmak 
yetkisi. TBMM cumhurbaşkanlarına bu yetkileri vermedi, dolayısıyla Atatürk’ün 
de cumhurbaşkanlığı Anayasaya göre çok büyük ölçüde temsili kaldı. Buna
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karşın son çözümlemede Türkiye’yi Atatürk yönetiyordu demek yanlış olmaz. 
Anayasada tanınmış o denli az yetkiyle bu nasıl oluyordu? Bir kez Atatürk’ün 
Kurtarıcı olarak, yani Büyük Zafer gibi çok parlak bir askeri zafer kazanmış, 
Sevr’in yerine Lozan’ı koymuş olan kişi olarak olağanüstü bir nüfuzu vardı. İkinci 
olarak, olağandışı bir kişiliği, iradesi, fiziği, bakışları vardı. Üçüncüsü, Atatürk’ün 
bu etkililiğini uygulamaya geçirecek müthiş bir ‘mekanizması’, ‘kurumu’ vardı: 
sofrası. 1924 Anayasasını incelemek durumunda olan anayasa hukukçusu bilim 
insanlarımızın bu gerçeklikleri mutlaka hesaba katmaları gerekir.

Atatürk, bildiğim kadariyle, istemiş olduğu yetkilerin TBMM tarafından 
verilmemiş olmasını dert edinmemiştir. Reşit Galip’in söylediğine göre (297) 
arkadaşı Nuri Conker ona “hükümeti sen oluşturuyorsun, yasalar senin girişiminle 
yapılıyor, bari Anayasamızı da ABD sistemine (başkanlık) uyduralım ” demiş. 
Atatürk karşı çıkmış, oynadığı Anayasa dışı rolün, yaptığı “telkinlerin” “hazırlık 
devresi”, devrimi yerleştirme dönemine özgü olduğunu, yoksa Anayasadaki 
düzenlemelerin “normal”, “doğal” olduğunu belirtmiş (297).

Öte yandan Serbest Fırka döneminde, çok-partililik ortamında 
cumhurbaşkanlarının halk tarafından seçilmesi gerektiği yönünde bir düşüncesi 
olduğunu da görüyoruz (384). Serbest Fırka denemesinde hayal kırıklığına 
uğrayanlardan Süreyya İlmen, kimi temel konularda üç yasa tasarısı hazırlamış, 
sonra da CHP Genel Sekreteri Saffet Arıkan’a danışmış. O, önce bunların 
Fırka’da görüşülmesi gerektiğini, Fırka uygun bulduğunda TBMM Başkanlığına 
sunulabileceğini söylemiş. İlmen, gazetecilere de bu konuda demeç vermiş. 
Atatürk’ün kulağına gitmiş. Onu gördüğünde, “inkılap mı yapmak istiyorsun" 
diye takıldıktan sonra “Ne gibi tekliflerde bulunacaksan, evvela bana getir, birlikte 
müzakere edelim, münasip görürsem yaptırırım. ” demiş (337-338). Atatürk böyle 
dememiş olsa da yasaların genellikle bu biçimde yapıldığını sanıyorum.

Burada bir noktayı belirtmek uygun olur.Günümüzde milletvekili adayları 
parti başkanlarınca daha çok kendilerine bağlılık dereceleri ölçüt alınarak 
seçilmektedir. Dolayısıyla, ne yazık ki günümüz TBMM’lerinin nitelik düzeyi 
hayi düşüktür. Oysa bana öyle geliyor ki, o dönemde de bağlılık önemli bir ölçüt 
olmakla birlikte, aynı derecede nitelik de aranıyordu. O dönemde yolsuzluk 
dosyalan olan milletvekili herhalde yok denecek kadar azdı ve Reşat Nuri 
Güntekin, Fuat Köprülü, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi toplumun çeşitli alanlarındaki 
kalburüstü insanları Mecliste yer alıyordu.

Atatürk kendisine olan engin güven içinde kendi denetiminde çok-partililiği 
yürütebileceğini sandı. Yanıldı. 1934’te şöyle demiş: “ Yiizde sekseni iiınmi 
bırakılmış bir memlekette inkılaplar plebisitle (halkoyu ile) olmaz!" (Baki 
Vandemir, 501). Daha sonraki bir tarihte şöyle konuşmuş: “Birtakım inkılap 
zaruretleriyle birtakım yenilikleri kabul ettirmeye çalışan diktatör değildir! 
Diktatör, tesamiihii (hoşgörüsü) olmayan adamdır. ... Bunun haricinde diktatörlük.
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tehlike; inkılap, fevkalade zamanlarda lazım bir demokrasi müessesesidir. ” 
(Miinir Hayri Egeli, 591).

3. Atatürk ve Müzik: Burhanettin Ökte’nin yazdığına göre Atatürk 
Selanik’teki kimi Türk müziği çalınan yerlere de gidermiş. Harbiye’de okurken 
bir musiki topluluğu kurmuş ve besteci Giriftzen Asım Bey bu topluluğu 
yetiştirmiş. Atatürk şarkı da söylermiş (138-139). Hafız Yaşar Okur’a göre 
Çankaya’da Veli Bey yönetimindeki bir bando saat 17.00’de bahçede müzik 
çalarmış. Saat 18.00’de Zeki Bey yönetimindeki orkestra saat 20.00’ye kadar 
salonda çalarmış. 20.00’de 14 kişiden oluşan fasıl heyeti Atatürk’ün huzuruna 
gelir, yemeğin sonuna değin ayrılmazmış (142). Saadettin Kaynak’a göre Atatürk 
kimi alaturka şarkı ya da türküleri okurmuş (146). Atatürk’ün iyi dans ettiğini, 
zeybek oynadığını da biliyoruz. Soyak biraz farklı şeyler söylüyor. Çoğu kez 
misafirlerin isteği üzerine çağrılan saz, ses sanatçıları ya da dansçılar, söyleşinin 
yoğunluğu dolayısıyla çok kez bir köşede unutulur, sofra dağılırken “geldikleri 
gibi” giderlermiş (25).

4. Atatürk ve Devrimin Güvenliği: Atatürk uzak görüşlü, öngörü sahibi 
bir önderdi. Onun için Lozan’ı yapmakla Türkiye’nin kurtulmuş olmadığını, 
dünya hegemonyasını elinde tutan Batılıların Sevr ile ortaya koymuş oldukları 
Türkiye’yi, dolayısıyla Bati Türklerini yok etmek hedefinden kolay kolay 
vazgeçmeyeceklerini, fırsatlar çıktıkça aynı hedefe doğru gitmek isteyeceklerini 
biliyordu. Lozan’da İngiliz delegesi Curzon, İsmet Paşa’ya bunu söylemişti 
zaten: "... yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman, bugün 
reddettiklerinizi cebimizden birer birer çıkartıp size göstereceğiz. ”4

Atatürk Lozan Antlaşmasını sürekli kılacak çareyi biliyordu. Çare, orta 
çağ, şeyh 1 ik-ağa 11k, feodalizm düzeninde yaşayan Türk toplumunu çağcıl 
(aydınlanmış, demokratlaşmış, sanayileşmiş) bir topluma dönüştürmekti. Bu, 
toplumsal bir devrim olacaktı. Buna Atatürk Devrimi diyoruz. Bu Devrim 
sayesinde Batı emperyalizmi Tiirklere bir daha hiç yeniden Sevr’i ya da benzerini 
dayatamayacaktı. Atatürk Dcvriminin şıklık, hoşluk, züppelik olsun diye 
yapıldığını düşünmek kuşkusuz yanlıştır.

Demek ki Atatürk Devrimini başarmak bir ölüm-dirim sorunudur Türkiye ve 
Batı Türkleri için.

Atatürk bir şey daha biliyordu. Bu toplumsal devrimi en iyi, harikulade 
yeteneklerin sahibi olan kendisi yürütebilirdi. Devrimi önlemenin yolunu yeni 
Türkiye’nin düşmanları (gericiler ve emperyalizm) da çok iyi biliyorlardı: 
Atatürk’ü öldürmek. Bunun için Atatürk’e bizim bildiğimiz beş suikast girişimi 
yapılmıştır. 1926’daki girişimi (İzmir suikastını) eski arkadaşları sayılabilecek 
kimi milletvekilleri ve güya çağcıl insanlardan bazı eski İttihat ve Terakki üyeleri 
düzenlemişti. İhanete, şaşkınlığa bakın! Atatürk de bu durum karşısında dehşet
4 Isınct İnönü (1987), Hatıralar- //. Ankara, Bilgi Yayınevi, s. 90.
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içinde kaldığı için Türkiye’yi nasıl 1927’ye getirdiğini, kendisinin oynadığı 
yaşamsal rolü Türk devrimcilerine anlatan Nutuk’u yazmak zorunluluğunu 
duydu. Nutuk’un sonunda Devrim Önderinin siyasal vasiyetnamesi yer 
alıyordu. Bunda karşılaşılabilecek büyük tehlikeleri kısaca vurguladıktan 
sonra Cumhuriyeti “gençlere” emanet ediyordu. Kuşkusuz, buradaki “genç” 
sözcüğünün “devrimci”den başka bir anlamı yoktur.

Demek ki Devrimin başarısı, kökleşmesi Atatürk’ün güvenliğiyle doğrudan 
ilintiliydi. Atatürk’ü nice devlet adamları ziyaret etti. O, bu ziyaretleri iade 
etmek için asla ülkesinden dışarı adım atmadı (1927’ye değin İstanbul’a da 
gitmedi). Türkiye adına dış seyahat yapanlar, başta İnönü olmak üzere, başka 
devlet adamları olmuştur. Öte yandan “ımıtad zevat” denen, sofradan eksik 
olmayanlardan kimilerinin Atatürk’ün yakın korumaları olduğu anlaşılıyor. Salih 
Bozok ve Kılıç Ali’nin böyle bir görevi olduğu görülüyor. Cevat Abbas (Gürer) 
ve Recep Zühtü’nün de olasılıkla böyle bir görevi vardı. Altemur Kılıç’ın Park 
Oteli başgarsonundan duyduğuna göre Atatürk’ün Otelde olduğu bir gece ışıklar 
sönmüş. Işıklar gelince, elde tabanca, Kılıç Ali ve bir başkasının Atatürk’e siper 
oldukları görülmüş.5

Ruşen Eşref Ünaydın’m yazdığına göre, Atatürk, gece-gündüz üstünde iki 
tabanca taşırmış. Çok da iyi nişancıymış (131-132). Ayrıca, Çankaya dışına 
çıkıldığı zaman uzak koruma sağlamak için 50 atlı bir müfreze varmış (Suad 
Savaş, 605-607).

Şimdi İnönü’nün Atatürk’ten almış olduğu paralar meselesine gelelim. 
Türkiye İş Bankası Tarihi’nden öğreniyoruz ki, İkinci İnönü hükümetinin 
kurulmasından ve Şeyh Sait İsyanının başlamasından önce, 22 Ocak 1925’tcn 
Atatürk’ün ölümüne değin İnönii her ay Atatürk’ün banka hesabından önce 1000, 
Ocak 1929’dan Eylül 1937’ye değin ayda 2000, Ekim 1937’den Kasım 1938’e 
değin 3000 lira para almıştır. Ayrıca, 1924-1926 arasında aynı hesaptan toplam 
65.150 lira almıştır.6 İnönü’nün Başbakan olarak iyi bir maaşı olduğu halde, 
Atatürk’ten ‘resmi olmayan’ böyle bir aylık alması ve Başbakanlıktan ayrıldıktan 
sonra aylığının, 1000 lira zamla 3000 liraya yükselmesi aralarında çok özel bir 
ilişki olduğunu gösteriyor. Çünkü bildiğim kadarıyla Atatürk başka kimseye 
böyle aylık bağlamış değildir.

1924-26 arasında ayrıca verilen 65.150 lira sanırım İnönü’nün Pembe 
Köşkünün genişletilmesinde kullanılmıştır. Bunu Sn. Özden Toker bir gün şöyle 
açıklamıştı. Atatürk aile ortamı özlemini Pembe Köşk’te gideriyormuş. Onun 
için Köşkü genişletme harcamalarını üstlenmiş. Atatürk’ün vasiyetinde İnönü 
çocuklarının eğitim harcamalarını üstlenmiş olması Toker’in sözünü ettiği

5 Andrew Mango (1999), Atatürk. London, John Murray, s. 484.
6 Uygur Koeabaşoğlu, (2011) (editör). Türkiye İş Bankası Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası

Kültür Yayınları, s. 28.

3 2 6 Bilsay Ktıruç’a Armağan



yakınlık ilişkisinin başka bir göstergesi sayılabilir. Dikkat edilirse İnönü’nün 
aylığı başbakan olmasından önce başlamış, başbakanlıktan ayrıldıktan sonra 
ise artarak devam etmiştir. Aralarındaki kavgaya karşın Atatürk’ün ona ne denli 
güvendiğinin, onu ne denli önemli bulduğunun işaretidir bu.

İnönü, çalışkan, disiplinli, becerikli bir subay olarak daha önce başkalarının da 
güvenini kazanmıştır. Yemen’deki isyanı bastırmakla görevlendirilen İzzet Paşa 
İnönü’yü yanında götürmüştür (1911). Enver Paşa da 1914-1915’te bir yıl süreyle 
onu Genel Karargâh’ta 1. Şube Müdürü olarak görevlendirdi. Mondros’tan 
hemen önce Sadrıâzam olan İzzet Paşa onu Harbiye Nezareti Müsteşarı atadı. 
Tevfik Paşa sadaretinde de bu görevi dokuz ay kadar sürdürdü. Daha önce iki kez 
Bulgar subaylarıyla görüşmelere katılarak Mudanya ve Lozan’da yararlı olacak 
diplomatik deneyimler kazanmıştır.

Atatürk’ün ölümünden sonra, 1937’de başlamış olan Köy Enstitüsü 
uygulamasını benimseyerek, Köy Enstitüleri Kanununu çıkararak, Türkiye’yi 
savaşa sokmayarak İnönü, Devrime tarihsel katkılar yapmıştır. Ne yazık ki çok- 
partililiği erken (1945) getirerek Devrime hizmet etmiş olduğu söylenemez.

Atatürk’ün neden İnönü’ye cebinden aylık bağladığına gelince, ben bunu kilit 
bir devlet adamının yüzde yüz sadakatini sağlamak için devrimci bir güvenlik 
önlemi olarak değerlendiriyorum. Asıl neden budur bence.

5. Atatürk’ün Kaygıları: Devrim kimi yasalar çıkarmakla başlatılabilir ama 
başarılamaz. Türkiye’de Devrimin başarıya ulaşması demek, Türk toplumunun 
orta çağı -şeylik-ağalık düzenini- feodalizmi tümüyle terk ederek çağcıllaşması 
demekti. Ama bu sonuca ulaşmak için zaman gerekiyordu. Dönüşüm süreci 
içinde ortaya çıkacak kimi karşıdevrimci hamleler ya da bir dış saldırı süreci 
tamamen tersine çevirebilirdi. Onun için en az Devrimi geri dönülemez noktaya 
getirinceye değin acele etmek gerekiyordu.

Atatürk hele yaklaşan dünya savaşının kara bulutlarını gördükçe, bu tür kaygı 
ve korkularla yaşıyordu. Ali Canip Yöntem’e göre "nüfusumuz 40 milyonu 
bulunca kurtulduk demektir, o zaman 4 milyon asker çıkarırız’' demiş (513). Bu, 
daha çok dış tehlike karşısındaki bir kaygıdır. Belıiç Erkin’e “kendini unutmak 
için ” içtiğini, ulaşmak istediği sonuçlara ulaşmadaki zorluklardan, adam 
yokluğundan, gereksinimlerin çokluğu ve büyüklüğünden yakınmış (610-611).
19 Mayıs 1937’de Münir Hayri Egeli’ye “Belki hiçbir zaman; fakat, belki de 
çok yakın bir atide (gelecekte) birçok şeye ve hatta herşeye yeniden başlamak 
lazım gelebilir” demiş (613). Burhanettin Ökte’ye göre Atatürk’ün sağlığını 
bozan "aydın kişilerin azlığı ve devlet işlerinin iyi yürümemesi, özel hayatındaki 
kimsesizliktir ” (620).

Akay’ııı kitabından da yararlanarak bu notlan düşmek istedim.
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İşsizliğe Alternatif Bir Çözüm Olarak 
Girişimcilik: Teori ve Politika

Berrin Ceylan-A tamun *

Özet
Bu çalışm ada işsizliğe a lternatif bir çözüm  olarak ileri sürülen girişim cilik teori ve 

politika düzeyinde ele alınmıştır. Çalışm anın am acı bir yandan girişim ciliğe bugün atfedilen 
rolün anlaşılm asına yardım cı olabilecek b ir literatür sunm ak; diğer yandan ise girişimciliği 
ekonom ik yönleriyle olduğu kadar sosyal yönleriyle de tartışmaktır. Bu çalışm ada girişim cilik, 
ekonom ik ve tarihsel kapsam da, sosyal olarak değişim i sorgulam a ve dönüştürm e yolu olarak 
değerlendirilm iştir. Sürekli değişim  içinde olan dünyada girişim cilik heterojen unsurlar 
arasında iletişim  kurm a yetisi olarak anlaşılabilir. G irişim cinin yaratm a yeteneğini ve isteğini 
ortaya koyması ve bunu ürüne dönüştürm esi sonucunda ortaya çıkan girişim cilik faaliyeti 
aslında henüz tanım lanm am ış bir özgür çalışm a biçimdir.

Anahtar sözcükler: İşsizlik, G irişim cilik, İş yaratm a kapasitesi, Genç girişim ciliği

Giriş

Günümüzde girişimcilik küresel ekonomik büyümenin itici gücü olarak 
kabııl edilmektedir. Bu bakımdan hükümetler girişimciliği özendiren stratejilerle 
işsizliğe alternatif çözümler üretmenin yollarım aramaktadır. Girişimcilik ne 
devlete ne de özel sektöre doğrudan bağlı olmadan istihdam yaratmanın bir 
yolu; girişimciler ise piyasa ekonomilerinde değişimi yöneten vc yenilik getiren 
aktörler olarak tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada, işsizlikle mücadele için alternatif bir çözüm olarak ileri 
sürülen girişimcilik teori ve politika düzeyinde, güncel koşullar çerçevesinde 
ele alınacaktır. Çalışmanın amacı bir yandan girişimciliğe bugün atfedilen 
rolün anlaşılmasına yardımcı olabilecek bir literatür sunmak; diğer yandan ise 
girişimciliği ekonomik yönleriyle olduğu kadar sosyal yönleriyle de ele alarak 
incelemektir. Çalışmada girişimcilik ile iş yaratma kapasitesi arasındaki ilişki, 
Çalışma Ekonomisi perspektifinden, ekonomi ve sosyal politikaların kesiştiği bir 
alanda değerlendirilecektir.

Makale üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde girişimcilik ile ilgili literatür 
sunumu yer alacaktır. İkinci bölümde girişimciliğin istikrasız doğası ile sosyal

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışına Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri Bölümü, e-posta: ataman@ankara.edu.tr
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güvence arasındaki ilişkiye değinilecektir. Son bölümde ise girişimcilik ile iş 
yaratma arasındaki ilişki, politikalar ve stratejiler bağlamında, özellikle Türkiye 
örneğinde, değişim ve dönüşümü yönetecek olan genç girişimciliği kapsamında 
ele alınacaktır.

Girişimcilikle İlgili Literatür

¡.¡.Klasik Yaklaşım
Schumpeter, 1912 yılında yayınlanan The Theory o f  Economic Development 

adlı eseri ile girişimcilik kavramının iktisat teorisine katılmasına önemli katkılarda 
bulunmuştur. Schumpeter girişimciliğin keşif ve yenilik yapma özelliklerini öne 
çıkararak, risk almanın girişimciliği tanımlayacak yeterli bir özellik olmadığını, 
yenilikçi olmadan girişimci sıfatı alınamayacağını vurgulamıştır. Shumpeter’e 
göre değişimi yaratan ekonomide içsel olarak sürekli üretilen yenililikçi 
(inovatif) faaliyetlerdir. Diğer bir deyişle sadece yeni kombinasyonları ve 
dönüşümleri organize eden ekonomik aktörler değişim yaratabilir, bu bakımdan 
beceri düzeyi yüksek girişimcilere gereksinim vardır. Kısaca Shumpeter’e göre 
girişimci yenilikçi, yaratıcı ve öngörülüdiir. Günümüzde girişimcilik tanımında 
yaratıcılığın ifadesi olarak “yeni ürün” ve “yeni iş modelleri” gibi kavramlar öne 
çıkmaktadır. Artık yaratıcılık, Shumpeter’in ifade ettiği gibi, yıkıcı dahi olsa, yeni 
ekonomik düzenin ayrılmaz bir parçası ve uzun dönem büyümenin bir gerekliliği 
olarak değerlendirilmektedir.1 20.yüzyılda girişimciliğin anlaşılmasına katkı 
yapan diğer iktisatçılar Avusturya okulundan Cari Menger ve Frederick von 
Hayek olmuştur. Menger’c göre girişimci dinamik bir aktördür, kendi mülkleriyle 
kâr yapma güdüsü içinde yatırım kararı alır, kâr onun ödülüdür ve kârını riskli 
yatırıma dönüştürür.2 Hayek ise karşılıklı öğrenme sürecinde bilginin önemine 
vurgu yapar ve piyasa sürecine katılanların birbirlerinden nasıl öğrendikleri 
üzerinde durur. Bu bakımdan Hayek daha ziyade girişimciliğin önemli birer 
unsuru olan -bilgi teorisi ve rekabet süreci- açıklayıcısı olarak bilinir. Drucker 
\  girişimci davranışında öncelikle kişinin yapmış olduğu kariyerin ve finansal 
güvenliğin öne çıktığını vurgulamış, riskin ise daha çok idealler uğruna alındığını 
ifade etmiştir. Girişimciliğin kişisel bir karar olduğu ve motivasyona dayandığı 
üzerine kapsamlı açıklamlar getiren M cClelland’in Motivasyon Teorisine4 göre, 
iş ortamıyla ilgili üç gereksinim vardır: Başarma gereksinimi (verimli, etkili olma 
ihtiyacı), bağlanma gereksinimi (sosyal ilişkiler kurma, sosyal onay, bütünleşme

1 Witt, Ulrich, (2002), “How Evolutionary is Schumpeter’s Theory o f Economic Development?”,
Industry and Innovation, V. 9, N. 1/2, A pril/A ugust. s.7-22.

2 Murphy, Robert (2009), Human Action, (from Chapter 15: Salerno. Joseph, “Biography o f Carl
Menger: The Founder o f the Austrian School (1840-1921), http://mises.org/about/3239

3 Druckcr, Peter F., (1970), Innovation and Entrepreneurship, Butterworth-Heinemann Ltd.
4 McClelland, David C., (1961), Human Motivation, CUP Archivel987.
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ihtiyacı) ve güç gereksinimi (diğerlerini etkileme ihtiyacı). Bu çerçevede 
girişimcilik ycniliçi olmayı, en iyisini yapmayı ve belirsizlik durumunda karar 
alabilmeyi gerektirmektedir. Girişimci için kâr, başarının vc rekabetin bir 
ölçüsüdür. B/cıııg5 girişimciliği yatırım yapma ya da yapmama, yeni bir piyasaya 
girme ya da girmeme gibi karar verme pozisyonunda olan işadamının üstlendiği 
işleve verilen ad olarak tanımlamıştır. Girişimcilik konusundaki çalışmalarda 
önemli bir isim olan Kirzner ’e göre6 girişimcilik piyasa ekonomisi ile bireyi 
bütünleştiren bir eylemdir. Birey piyasada bir alet gibi “doğal olarak” talepleri 
karşılar. Gunning1 Kirzner 'in girişimcilik lamını üzerine yazdığı makalesinde üç 
unsuru ayırt etmektedir: İlk olarak her birey için doğal öğrenme süreci geçerlidir, 
aslında girişimcilik bireylerin bilinçaltında vardır. İkinci olarak birey her an 
öğrenmeye hazırdır ve bu doğal olarak her insanda veridir. Üçüncü olarak da 
birey doğal öğrenmeyi bilinçli bilgiye dönüştürerek girişimcilik sürecini keşfeder. 
Bu çerçevede bilinçaltı öğrenmeyi kazanç olasılığı tetikler, girişimci öncelikle 
kazancı düşünerek alım-satım yapar, dolayısıyla kâr maksimizasyonu ilkesi 
geçerlidir; girişimcilik faaliyetinin finansmanı kapitalistten borçlanılarak yapılır 
ve geri ödemede faiz işler, böylece girişimci dengesinin oluşması mantığında 
klasik kapitalist ekonomik denge oluşumu devreye girer. E.F.Schumacher’in 
küçük işletmeler için ortaya attığı “küçük güzeldir” sloganı bugün girişimcilik 
açısından güzel olan küçük değil “büyük düşünmektir” olarak değiştirilmiştir. Bu 
çerçevede girişimcilik öncelikle yaratıcılıktır, küçük işletme değildir. Bazı kendi 
hesabına çalışan (KHÇ) küçük işletmeler girişimciliğe dönüşebilir ama bu çok 
ender olur. Girişimciyi KHÇ biçiminden ayıran temel özellikler girişimcinin bir 
pazara (müşteriye) ihtiyacı olması, sermaye riski alması, küresel düşünmesi ve 
en önemlisi yaratıcı ve yenilikçi olmasıdır. Yaratıcılık ve yenilik için girişimcinin 
çok yüksek düzeyde eğitim ve beceriye, hatta çoğu zaman da kişisel servete (mali 
kaynak) sahip olması gerekir. Bu farklı nitelikleriyle dahi olsa girişimcinin kendi 
işini kurmuş olması nedeniyle KHÇ olarak kabul edilebileceğinden bu iki kavram 
çoğu zaman birbirine karışmaktadır.

1.2. A11 er na tif Yaklaşımlar
Girişimcilik yeni ekonomik düzende ekonomik büyümenin ve iş yaratmanın 

anahtarı olarak sunulurken konuya alternatif bakış açıları getiren çalışmalar da 
vardır. Bu çerçevede.Jones ve Spicers ’m 8 “Girişimcinin Maskesinin Düşürülmesi” 
çalışması ilgi çekicidir. Bu çalışma felsefi ve teorik perspektiften girişimciliğe

5 Blaug, M.,( 1987), “Entrepreneurship Before and After Schumpeter”, Economic History and the
History o f  Economics, New York Univ. Press,

6 Kirzner, Israel., (1973), Competition and Entrepreneurship. Chicago: University o f Chicago
Press.

7 Gunning, J.Patrick.,(2004), Kirzner s Entrepreneurship, http: /Avww.constitution.org/pd/
gunning/subjecti/workpape/kirz_ent.pdf,( Erişim tarihi: 16.06.2011)

8 Jones, C., and Spicers, A„ (2009), Unmasking the Entrepreneur, Edward Elgar, London.
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alternatif bir bakış açısı getirmektedir. Yazarlar gerçekte girişimcilik üzerine bir 
söylem olmadığım öne sürmekte ve Lacan’ın “Ayna Evresi”9 teorisinden yola 
çıkarak konu ile resim arasında bir açık olduğuna ve bu çerçevede girişimciliğin 
bütüncül ve istikrarlı olmadığına işaret etmektedir. Girişimciliğe eleştirel bir gözle 
bakan Dıı Gay'aw göre girişimcilik küreselleşmenin yarattığı sorunlara yanıt 
olarak sunulan “akılcı” bir yönetme biçimidir. Bu kapsamda girişimcilik yeni 
idealler ve prensipler içeren entelektüel bir kurgudur, kültür ile güç arasındaki 
ilişkidir ve henüz bu konuda konuşmak için eıkendir. Alternatif görüşler içinde 
Marksist literatürden yola çıkan çalışmalarda girişimcilik kâr’ın kaynağını haklı 
çıkarmak için dayatılmış bir kavram olarak tanımlanmaktadır. İşletmenin emeğin 
ürettiği artığın bir kısmına el koyma hakkına sahip olması sadece işletmenin 
sahibi olduğu içindir. Kâr, kapitalist ekonomik sistemin devamını sağlayan en 
önemli motivasyon kaynağıdır. Kâr güdüsünden başka hiçbir şey girişimci olma 
motivasyonunu açıklayamaz. Bu bakımdan “girişimci” kapitalist davranışın 
sadece bir diğer adıdır."

Girişimciliğe eleştirel bakış açılarında genelde girişimcilik kimliğinin 
tanımlanması çerçevesinde açıklamalara yer verilmiştir. Bu çalışmalarda 
girişimci kimliğinin ancak girişimcinin motivasyonu ile tanımlanabileceği ifade 
edilmektedir. Girişimcilik ile ilgili eleştirel bakış açıları daha çok felsefi düzeyde 
ve psikolojik sosyal yaklaşımlar çerçevesindeki çalışmalara konu olmuştur. Bu 
kapsamda girişimciliğin yeni bir yönetme biçimi olduğu ve kendi içinde yeni 
hegemonyalar, yeni kimlikler, yeni iş bölümleri ve yeni dışlanma biçimleri 
yaratacağı sıkça vurgulanmıştır.

Yukarıdaki incelemeler çerçevesinde bu çalışmada girişimcilik tanımı 
“ekonomik gelişmenin çeşitli evrelerinde değişim gösteren halleriyle, girişimci 
davranışları ve faaliyetleri arasındaki etkileşim dinamikleri” olarak kabul 
edilecektir.

Girişimcilik ekonomik düzen içinde son derece istikrarsız bir yapıya sahiptir. 
Özellikle ekonomik krizler hızlı bir şekilde küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri 
vurmaktadır, bu işletmeler çok hızlı kapanıp dolayısıyla hızlı iş kayıpları 
yaratabilmektedir. Bu sonuç ise girişimciliğin işsizliğe alternatif bir çözüm 
oluşturma özelliğini tartışmalı hale getirirken ciddi bir sosyal güvenlik 
sorununu da beraberinde getirmektedir.

9 Ayna evresi teorisi insanın kendini, kendinden geri yansıyan bir imgeden dolaylı olarak 
tanımlamasıdır. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.akildefteri-turkiye.com/arsivoku. 
asp?feox=l04 (Erişim tarihi: 27.05.2011)

10 Du Gay, P., (2000), “Enterprise and Its Futures: A Response to Fournier and Grey”, Organization, 
7(1): 165-183 http://org.sagepub.eom/content/7/l/165

11 Naples Michele ve Nahid Aslanbeigui., (1996),’’What Does Determine the Profit Rate?”, 
Cambridge Journal o f  Economics, V. 20, Issue 1, s.53-71.

3 3 2 Bilsay Kuruç 'a  Armağan

http://www.akildefteri-turkiye.com/arsivoku
http://org.sagepub.eom/content/7/l/165


2. Girişimcilik ve Sosyal Güvence Sorunu
Bireyler, işçi olmak, KHÇ veya işgücüne katılmamak gibi tercihlerini finansal 

ve finansal olmayan riskleri karşılaştırarak yapar. Finansal olmayan risklerde 
çevresel faktörler dikkate alınır ve kişisel karakter önemlidir. Finansal riskler ise 
kazançla ilgilidir ki, bu girişimcilikte riski yüksek olan faktördür. Girişimcilikte 
ömür boyu elde edilecek gelir düzeyi ve hatta işletmenin ömrü belirsizdir. Bu 
belirsizlik girişimci için gelecek kaygısı ve güvence sorunu yaratır. Bu bakımdan 
girişimciliği ekonomik olduğu kadar sosyal politikalar bağlamında da incelemek 
gerekir.

Girişimcilik ile sosyal güvenlik arasındaki ilişki son derece önemli olmakla 
beraber bu konuda az sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışmalar sosyal güvenlik 
kaygısının girişimcilik seviyesi üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğunu gösterir. 
Brouwer ve diğerlerinin12 yapmış olduğu ampirik çalışmaya göre işçinin sosyal 
güvenlik hakları girişimciliğin seviyesini makro düzeyde negatif etkilemektedir. 
Parker ve Robson'un13 çalışması da mikro düzeyde sosyal güvenlik ile girişimcilik 
seviyesi arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Girişimcilikte başarısız olma veya kazanç kaybetme riski yüksektir. Eurostat 
verilerine göre yeni işe başlayanların yaklaşık yüzde 50’si ilk üç yılda yaşam savaşı 
verir. Dolayısıyla girişimcilikte gelecek için sosyal güvence kayıpları bakımından 
çok yüksek riskler vardır, bu durum KHÇ biçimini tercih etmenin fırsat maliyetini 
arttırır ve ücretli çalışmada kalma seçimini pozitif etkiler. Kişinin ücretli istihdam 
ile KHÇ biçimi arasındaki tercihlerini en çok etkileyen sosyal güvenliğin hastalık 
ve işsizlik durumundaki kurumsal düzenlemeleridir. KHÇ biçimine geçiş 
işsizlik sigortası hakkını kaybetmek anlamına gelmektedir. Bağımlı çalışan bir 
kişi bağımsız çalışmaya başladığında tüm istihdam korumacılığını hemen ve 
tamamen kaybeder. Sağlık sigortası da bireyin kendisine yüklenir. KHÇ biçiminde 
girişimcinin kendisi için sosyal güvenlik riskleri ve harcamaları varken, buna 
bir de işletmede çalışanlar için ödenmesi gereken sosyal güvenlik harcamaları 
eklenir. Hessels ve diğerlerinin14 çalışmasında işletmenin erken aşama faaliyetleri 
ile sosyal güvenlik düzenlemeleri (özellikle işsizlik sigortası ve hastalık sigortası 
kalemlerinde) arasındaki ilişkide, girişimcinin (işveren pozisyonunda) çalışanın 
sosyal güvenliğine karşı aldığı pozisyona bakmanın önemli olduğu vurgulanır.
12 Brouwer Peter ve diğerleri, (2005), Social Security Entitlements andEarly-Stage Entrepreneurial 

Activity; An Empirical Analysis, SCALES-Paper N200423, http://www.entrcprcneurship-sme. 
eu/pdf-ez/N200423.pdf (Erişim tarihi: 26.04.2011)

13 Parker, S.C. and M.T. Robson, (2004), “Explaining international variations in entrepreneurship: 
Evidence From a Panel o f OECD Countries”, Southern Economic Journal. V.71(2), october. 
s.287-301.

14 Hessels, Jolanda ve diğerleri., (2007), Social Security Arrangements and Early-Stage 
Entrepreneurial Activity, SCA LES, http://www.entrepreneurship-smc.cu/pdf-ez/H200708.pdf 
(Erişim tarihi: 26.04.2011)
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Sosyal güvenlik primlerinin yüksek olması girişimcilik faaliyetlerini makro 
düzeyde negatif etkiler. Çalışan için ödenecek primlerin oranının da erken evre 
girişimcilik düzeyi üzerinde makro düzeyde önemli olumsuz etkisi vardır.

Bu durumda girişimcilik politikalarında sosyal güvenlik primlerinin 
düşürülmesinin girişimciliği teşvik etmede önemli bir rolü olacağı Hessel 
ve diğerlerinin çalışmasında ifade edilmiştir. Aynı çalışmaya göre girişimci için 
hastalık ve işsizlik sigortası risklerinden başka düşük gelir, yatırıma harcanan 
paranın kaybı, borçlanma, statü kaybı gibi başka riskler de vardır. Bu risklere 
karşı sosyal güvenlik sisteminde bu kapsamda yeniden düzenlemeler yapmak 
ve girişimciliği teşvik yoluyla kişileri daha fazla işgücü piyasasına çekerek 
kazançları arttırmak gibi politika önerileri söz konusudur. Bu önerilere ek olarak, 
kişilerin ücretli çalışmak yerine KHÇ’yı tercih etmesi için, bağımlı çalışma ile 
bağımsız çalışma arasındaki sosyal güvenlik risk farklarının ortadan kaldırılması 
gerekir.

Sosyal güvence girişimcilikteki en önemli sorun olmasına rağmen yapılan 
çalışmalar bu soruna çözümler üreterek girişimciliği desteklemekten yana 
görüş bildirmektedir. Yaratabileceği sorunlara rağmen girişimciliğin genel 
kabul görmesinin nedeni kamunun istihdam yaratma kapasitesinin artık 
son derece sınırlı olmasından kaynaklanır. Bu bağlamda ekonomik literatür 
girişimcilik ile iş yaratma arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını araştıran çok 
sayıda çalışma ile doludur.

3.Girişimcilik ve İş Yaratma Arasındaki İlişki

3.1. Genel Yaklaşımlar
Birch ’in15 küçük işletmelerin iş yaratma süreci üzerine yapmış olduğu çalışması 

bu alandaki araştırmalar için bir başlangıç oluşturmuştur. Birch söz konusu 
çalışmasında 20 kişiden az işçi çalıştıran işletmelerin 1969-1979 arasında işlerin 
üçte ikisini yarattığını; 100 kişiden az işçi çalıştıran firmalarda hesaba katıldığında 
toplamda işlerin yüzde 82’sini yarattığını ortaya koymuştur. Oysaki 500 kişiden 
fazla işçi çalıştıran işletmeler istihdamın sadece yüzde 15 ’ini yaratmaktadır. Bu 
çalışma politikacıların çok ilgisini çekmiştir. Birch’in çalışmasını Arminglon ve 
O dle’ıın 1982’de aynı dataları kullanarak yapmış olduğu çalışma izlemiştir.16 
Bu çalışmanın sonucunda ise 100 kişiden az işçi çalıştıran firmaların yalnızca 
işlerin yüzde 39’unu yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra Brown ve 
diğerleri17 tarafından yapılan araştırma 1980 yılında küçük işletmelerin yarattığı

15 Birch David.,(1979), The Job Generation Process, Cambridge, MA: Center for the study o f
neighborhood and regional change, Cambridge:MIT Press.

16 Armington, Catherine ve Odle, Marjorie., (1982), “Small Business: How Many Jobs?”, The
Brookings Review, Winter, V. 1. N. 2, s. 14-17.

17 Brown, Charles ve diğerleri, (1990), Employers Large and Small, Cambridge, Mass.: Harvard
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işlerin yüzde 40’ının 1986’da var olmadığını ortaya koymuştur. Stel ve Storey19 
yeni işletmelerin açılması ile istihdam yaratma arasındaki ilişkinin 1990’lı 
yıllar için güçlü bir şekilde pozitif olduğu sonucuna ulaşmıştır. 2000’li yıllar 
için de yine küçük işletmelerin iş yaratma kapasitesinin yüksek olduğu, büyük 
işletmelerin ise endüstrinin gelişimine katkı sağladığı belirtilmektedir.19 Neıtmark 
ve diğerleri20 Birch’in küçük işletmelerin iş yaratma kapasitesinin ölçümünü 
abartılı bulduklarını ve yeni iş yaratma kapasitesi bakımından küçük ve büyük 
firmalar arasında fazla fark olmadığına işaret etmiştir. 1992-2011 yılları arasında 
özel sektörde ortalama brüt ve net iş kazancı21* üzerine yapılan araştırmaya göre
20 kişiden daha az işçi çalıştıran firmalar toplam işlerin yaklaşık yüzde 30’unu 
yaratırken; 100 kişiden az işçi çalıştıran firmalarda bu oran yüzde 27; 500 vc daha 
fazla işçi çalıştıran firmalarda ise yüzde 26’dır.

Söz konusu araştırmalar girişimciliğin yeni iş olanakları yaratabilmesinin 
koşulunun “yenilik” ve “ inovasyon” olduğunu vurgularken, değerlendirmeler 
girişimcilik ile iş yaratma arasındaki ilişkinin istikrarlı olmadığına işaret 
etmektedir. Dönem dönem girişimciliğin iş yaratma kapasitesinin yüksek olduğu 
yönünde bulgular vardır ama bu eğilimin devamlı olmadığı sonucuna ulaşmak 
için de elimizde yeterince veri bulunmaktadır.

Girişimciliğin iş yaratma kapasitesi hükümetlerin izlediği politikalarla 
desteklenmektedir.

3.2. Girişimciliği Destekleme Politikalarının Gene! Çerçevesi 
Girişimciliği destekleme politikaları çok yönlüdür ve hükümetlerin farklı 

düzeylerde (yerel ve/veya ulusal) bu sürece katılması gerekir. Dolayısıyla kamu 
politikaları girişimciliği şekillendirmek bakımından gereklidir. Hükümetler 
girişimcilik talebine yanıt vermek ve aynı zamanda girişimcilik arzını da arttırmak 
için politikalar geliştirir.

Girişimcilik faaliyetlerini canlandırmanın en etkili yolu finansman sorunlarına 
çözüm getirmektir. Hükümetlerin girişimciye başlangıç sermayesini düşük faiz 
ve hatta hibe olarak vermesi ve vergi kolaylıkları getirmesi söz konusudur. 
Dolayısıyla makro düzeyde, kısa dönem sermaye aktarımı, faiz ve vergi politikaları 
devreye girmektedir. Ayrıca, üretilecek mal ve/veya hizmete ulusal ve uluslararası 

Uııiversity Press.
18 Stel, Adriaan J. Van ve David J. Storey, (2004), The link between lirin births and job création: 

Is tlıere a Upas Tree effect?, http://ideas.repec.Org/p/esi/egpclis/2004-33.html (Erişim tarihi:
03.04.2011)

19 Regateiro. Andre., (2010), Revisiting Finit Size and Job, http://www.heinz.cmu.edu/ 
research/398full.pdf

20 Neumark ve diğerleri (2011), "Do Small Busiııesses Create More Jobs? New Evidence for the 
United States from the National Establishment Time Sériés” , The Review o f  Economies and 
Statislics” , February, V. 93, N..1. s. 16-29.

21 Net iş kazancı=İş varatılması-İş kaybı olarak tanımlanır ve net iş kazançları brütten daha 
azdır.
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düzeyde pazar yaratmak önemlidir. Bu çerçevede hükümetler uluslararası ticaret 
koşullarım iyileştirmek doğrultusunda politikalar izleyerek talep yaratır. Mikro 
düzeyde ise hükümetler bir yandan iş kurmayı kolaylaştıran önlemler alır; diğer 
yandan ise iş kurmayı öğretecek kurslar açar ve eğitim programları geliştirir.

Girişimcinin ileri teknoloji kullanarak inovasyona yönelik üretim yaptığı 
dikkate alındığında, bu malların talep görmesi için toplumun da bu ileri 
teknolojiyi kullanıyor, dolayısıyla tüketiyor olması gerekir. İleri teknolojinin hem 
üretilmesi hem dc tüketilmesi yüksek eğitim düzeyleri gerektirir. Bu bakımdan 
hem arz hem de talep tarafını etkileyebilmek için beşeri sermaye yatırımlarının 
arttırılması ve AR&GE faaliyetlerinin kamu politikalarıyla desteklenmesi önem 
kazanmaktadır. Girişimciliği besleyecek olan yenilikçi (inovatif) yaklaşımların, 
yeni fikirlerin ortaya çıkması için eğitim politikalarına önemle eğilmek gerekir. 
Bugün gelişmiş ülkeler, yeni fikirlerin ortaya çıkma potansiyelinin yüksek olduğu, 
özellikle lisans ve doktora düzeyindeki araştırmalara yoğun destek vermektedir. 
Bir toplumda eğitim düzeyinin artması işgücünün niteliğini yükselteceğinden, 
emeğin verimliliği artacak, dolayısıyla gelir ve talep artacaktır.

Girişimcilik gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde desteklenmektedir. 
Türkiye’de KOSGEB22 girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, 
başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün 
yaygınlaştırılması, iş geliştirme merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin 
geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin 
desteklenmesi amaçlı programlar yürütmektedir.

Genç girişimciliğini teşvik eden uluslararası kuruluşların başında gelen 
Uluslararası Çalışma Örgütü de (1LO) bu kapsamda iki ayrı program geliştirmiştir. 
İlk olarak “ILO's Know About Business ”(KAB)23 programı bir girişimin nasıl 
çalıştığı hakkında bilgi verir ve genel olarak ülkede ve toplumda girişimcilik 
kültürünü oluşturmak, özellikle bu konuya gençlerin dikkatini çekmek için 
faaliyetler düzenler. İkinci olarak da “Start and Improve Your Business” (SIYB)24 
programı özellikle gelişen ülkelerde ve geçiş ekonomilerinde küçük işletmeye 
odaklanarak daha fazla işletme yaratmak için strateji geliştirmek üzere oluşturulan 
bir programdır. SIYB, uzun dönemde ekonomik büyümeye ve daha iyi ve daha 
çok işler yaratılmasına odaklıdır.

Gelecek nesilleri girişimciliğe hazırlamak için bugün ilköğretimden başlayarak 
yükseköğrenime kadar, okullarda girişimcilik eğitimleri verilmektedir. Amaç 
toplumda bir girişimcilik kültürü oluşturmaktır.
22 KOSGEB, (2011), Girişimcilik Destek Programı, http://www.kosgieb.gov.tr/PageVUI/ 

Destekler.aspx?ref=8.
23 Bkz. hlip://www.ilo.org/public/english/region/curpro/moscow/arcas/kab.htm (Erişim tarihi:

06.07.2011)
24 Bkz. http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/moscow/areas/siyb/global.htm (Erişim 

tarihi: 06.07.2011)
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3.3. Değişim ve Dönüşüm Arayışı: Genç Girişimciliğinin Teşvik Edilmesi 
Genç girişimciliğinin teşvik edilmesiyle bir yandan ekonomik ve toplumsal 

dönüşüm yönetilecek ve sonuçta bir girişimcilik kültürü oluşturulacaktır; diğer 
yandan ise yüksek olan genç işsizliğine alternatif bir çözüm getirilecektir. 
Girişimci olmaya karar veren veya istekli olan gençlerin önündeki en önemli 
iki sorundan biri gençlerin iş kurmak için başlangıç sermayesi temin etmesi; 
diğeri de iş kurmak için gerekli deneyimi kazanmalarıdır. Bu sorunlara çözüm 
üretmek amacıyla pek çok ülkede yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Türkiye’de 
28.02.2008 tarih ve 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkında Kanun25 teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini teşvik 
etmek amacıyla çıkarılmıştır. Bu kanun kapsamında örgün öğrenim veren 
üniversitelerin herhangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden 
birini (başvuru tarihi itibariyle en çok 5 yıl önce) almış kişilere bir defaya mahsus 
olmak üzere, teknogirişim sermayesi olarak teminatsız en fazla 100.000 TL 
hibe edileceği kararlaştırılmıştır. Ayrıca genç girişimcilerin iş fikirlerini ürüne 
dönüştürmeleri için Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) kurulmuştur.26

Başlangıç sermayesi için hükümet desteklerinin ve kurumsal düzenlemelerin 
yanı sıra gençler bilgi ağları (networkler) ile deneyim paylaşarak finansman 
kaynaklarının neler olduğunu öğrenirler ve bağlantılar kurmak için fırsat 
oluştururlar. Hatta genç girişimciler dernekleri gibi örgütlenmelerin de giderek 
yaygınlaştığını belirtmek gerekir. Türkiye’de gençlerin girişimciliğe 
bakış açısına gösterge oluşturabilecek genç girişimcilerin oluşturdukları 
forumlardan alınan bazı söylemler şöyledir: “.Kurtuluş projesinin reçetesi 
girişimcilik” ¡"Gelecekte Türkiye'nin yeni dalgasını genç girişimciler 
oluşturacak “İş arayan değil iş kuran bireyler yetiştiğinde istihdam alanları 
oluşacak, işsizlik azalacak, refah seviyesi yükselecek zenginlik aratacak” ,27 

Bu söylemlerden girişimciliğe olumlu anlam yükleyen bir kesim gençlik için 
bağımsız çalışma bir özgürlük olarak görülmekte ve bu gençler ancak kendi işlerini 
kurarak isteklerini gerçekleştireceklerini düşünmektedir. Kuşkusuz gençlerin 
girişimciliğe yönelmelerinde sosyo-ekonomik faktörler ve özellikle aile yapısı 
çok önemli bir rol oynamaktadır. Genç girişimciler üzerine çalışmalar yapmış 
olan Blanch/lower ve O sw ald28 gençlerin girişimci olma kararının ailenin sosyo
ekonomik durumuyla yakından ilgili olduğunu ve gençlerin yaygın olarak aile 
işletmelerinde devam ettiklerini tespit etmiştir. Ancak üniversitelerde verilmeye

25 Bıı kanun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
tarafından çıkarılmıştır.

26 Daha fazla bilgi için bkz. lıttp://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Dctay.aspx?rid=I74&Ist=Habcrler 
(Erişim tarihi: 13.13.2011)

27 http://www.comugirisimciIcr.net/makaleler.html (Erişini tarihi: 05.05.2011)
28 Blanchflower, David G. Andrew J. Oswald, (2007), “What Makes a Young Entrepreneur?”, 

IZA Discussion Paper, No. 3139, November.
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başlanan girişimcilik derslerinin de girişimcilik düşüncesini pekiştirdiği 
söylenebilir.29 Artık üniversite ve işletme işbirliği daha güçlüdür, teknoparklar 
vardır30, özel sektör bu anlamda pek çok proje üretmektedir.

Gençler girişimciliği bir “kıırtıı/uş projesi” olarak değerlendirirken örtük 
bir biçimde alternatif iş bulma umutlarının düşük olduğuna da işaret etmiş 
olurlar. Nitekim Avrupa Komisyonunun 2011 'de, üye ülkeler ve aday ülkeleri 
de kapsayan -dolayısıyla Türkiye’nin de içinde bulunduğu- gençlerin iş bulma 
zorlukları üzerine yapmış olduğu araştırması,31 gençlerin yüzde 53 oranında 
kendi ülkelerinde ücretli bir iş bulmak konusunda endişeli olduklarını ortaya 
koymaktadır. Avrupa Komisyonunun araştırmasında gençlerin yüzde 42’si 
okuduğu alanda iyi bir iş bulamayacağını ve yüzde 42’si de buldukları işlerin 
yaşam standartları için çok düşük olduğunu belirtmiştir. Ayrıca anket gençlerin 
yüzde 22’sinin iş fırsatları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da ortaya 
koymaktadır. İş bulma zorluklarını dile getiren gençlerin yüzde 43’ü kendi 
işlerini kurmak istediklerini32, yüzde 42’si istemediklerini belirtmiş, yüzde 9’u 
kararsız ve yüzde 6’si zaten bir iş kurduklarını ifade etmiştir. Kuşkusuz kendi 
işini kurmak isteği ile bunun gerçekleşmesi farklı şeylerdir. AvrupalIların yüzde 
49’u kendi işini kurmayı tercih ettiklerini belirtirken sadece yüzde 17’si bunu 
gerçekleştirebilmiştir.33 Yedi gençten biri bir iş kurmanın çok riskli olduğunu 
ve diğer yüzde 13’lük bir kesim ise iş kurmanın çok karmaşık ve zor olduğunu 
düşünmektedir. 15-19 yaş arasındaki gençlerin yüzde 50’si bir iş kurmaya eğilimli 
iken bu oran 30-35 yaş aralığında yüzde 34’e kadar düşmektedir. Yükseköğrenim 
görmüş olan gençler gelecekte iş kurma konusunda daha isteklidir.

Gençlerin iş kurma eğilimleri cinsiyet bakımından incelendiğinde, eğitimli 
genç nüfus içinde kadın-erkek arasındaki farkın çok fazla olmadığı görülmektedir. 
Avrupa Komisyonunun3'’ araştırmasına göre genç erkeklerin yüzde 47’si kendi 
işini kurmak isterken genç kadınların yüzde 39’u kendi işini kurmak istediklerini 
belirtmiştir. Kadının giderek daha fazla eğitime katılması sosyo-ekonomik yapıda

29 Bu konuda daha fzla bilgi için bkz. Gürol Yonca ve Yasemin Bul.. (2009), Türkiye’de 
Girişimciliğin Evrimi ve Gelişimi İçin Girişimcilik Eğiliminin Önemi, http://www.ikt.yildiz. 
edu.tr/RePEc/yil/makaleler/gurol0019.pdf

30 Bu konuda daha fazal bilgi için bkz.Teknoparklarm Türkiye’de istihdam yaratma kapasitesi 
üzerine daha fazla bilgi için bkz. Ceylan-Ataman (2009), “Tcknoparklarda Yatırımın İstihdam 
Yaratma Kapasitesi ve İstihdam Yapısı: Ankara İli Örneğinde Bir Analiz”, Sosyal Politikada 
Güncel Sorunlar, Editörler, Pars Esin ve diğerleri, s. 51-64.

31 European Commission, (2011), Youilı on the Move, Analytical Report, Eurobarometre, Flash 
EB Series # 3 19b. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_319b_en.pdf

32 “İleride kendi işinizi kurmak istemlisiniz?” sorusuna gençler Türkiye’de yüzde 42 oranında 
evet yanıtını vermiştir. (European Commission 2011: 127)

33 http://europa.eu/legislation_sum m aries/enterprisc/business_environm ent/n26043_en.htm  
(Erişim tarihi: 07.07.2011)

34 European Commission (2011)
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değişim yaratırken, kadın girşimeiliğinde de önemli gelişmeler kaydedilmektedir. 
Türkiye'de kadın girişimciliğini destekleyen örgütlenmeler giderek 
güçlenmektedir. Bu derneklerin amacı Türkiye genelinde kadın girişimcilere iş 
kurma ve geliştirme sürecinde kapsamlı eğitimler sunmak ve danışmanlık desteği 
vermektir. Ancak Türkiye’de yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin gelişmesi için 
AR&GE harcamalarının arttırılması ve belli sektörlerde uzmanlık geliştirilmesi 
gerekir. Türkiye’de bııgün itibariyle AR&GE harcamaları GSMH’mn yüzde 0.8’i 
kadardır, bu oran Brezilya ve Rusya’da yüzde 1.0, Çin’de yüzde 1.4, Japonya’da 
yüzde 3.4’dür.35

Sonuç

İleri teknolojinin üretim sürecinde yarattığı değişimler (ve özellikle inovasyon 
yaklaşımları) ekonomik olduğu kadar sosyal bir değişim ve dönüşümü de 
beraberinde getirmektedir. Girişimcilik ise sosyo-ekonomik dönüşümü yöneten 
yenilikçi bir yoldur. Kuşkulu yaklaşımlara rağmen teorik düzeyde girişimcilik 
işsizlikle mücadelede alternatif bir yol olarak genelde kabul görmüştür.

Girişimcilik ile iş yaratma arasındaki ilişkide sorun girişimciliğin istikrasız 
doğasındadır. İşletmelerin açılma ve kapanma döngüsünün çok hızlı olması 
nedeniyle dönemsel iş kayıplarının olacağına ve net iş yaratma kapasitesinin 
belirsizliğine dikkat çekmek gerekir. Bu kapsamda girişimcilik ile sosyal güvenlik 
arasındaki bağın güçlendirilmesi önem kazanmaktadır. Çok sayıda araştırmanın 
girişimciliğin önündeki engellerin nasıl kaldırılabileceği üzerine odaklanması, 
girişimciliğin ekonomik gelişmenin merkezinde görüldüğünün bir işaretidir.

Girişimcilik, ekonomik ve tarihsel kapsamda, sosyal olarak değişimi 
sorgulama ve dönüştürme yolu olarak değerlendirilebilir. Sürekli değişim içinde 
olan dünyada girişimcilik heterojen unsurlar arasında iletişim kurma yetisi olarak 
anlaşılabilir. Girişimcinin yaratma yeteneğini ve isteğini ortaya koyması ve bıınıı 
ürüne dönüştürmesi sonucunda ortaya çıkan girişimcilik faaliyeti aslında henüz 
tanımlanmamış bir özgür çalışma biçimdir.

35 GF.INDF.X, (2010), Global Entrepreneurship lndex. 
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Kadro Dergisinde Planlama

Tekin Avaner*

Özet
Bu yazıda, Kadro dergisinin planlam a anlayışı ele alınacaktır. Bunun için üç yıllık yayın 

hayatı boyunca dergide yer alan ve önem li oranda planlam ayı konıı edinm iş yazılara öncelik 
verilecektir. Sonuçta planlam anın önemli bir araç haline geldiği ve devletçilik yaklaşım ı 
tem elinde ele alındığı görülm ektedir. D evletçilik yaklaşım ı sosyalizm  dışında ancak kapitalist 
de olm ayan üçüncü bir yol önerisi olarak dile getirilm ektedir. Plan anlayışının da bütüncül bir 
yaklaşım la ele alınm ası ve dolayısıyla Sanayi Planını destekleyen diğer sektörel planların da 
hazırlanm ası gerekliliği savunulmaktadır.

A n a h ta r  K elim eler: Kadro Dergisi, K adrocular, Devletçilik, Plan, Planlama

G iriş

Planlama günümüzde, tıpkı 1930’larda olduğu gibi, hem uluslararası hem 
de ulusal açıdan önemini korumaktadır.' Plan olmadan küreselleşme rüzgârına 
kapılmak ve savrulmak riski bulunmaktadır. Plan’dan kasıt küreselleşme sürecine > 
eklemlenme aracı olan stratejik planlar değildir. Burada “plan” ve “planlama”dan; 
devlet öncülüğünde, ülkenin gerçekten kalkınması amacını hedefleyen, bağımlılık 
ilişkisini kıran uzun erimli plan ve planlama anlaşılmalıdır. Planlama olmadan 
ülkede kalkınma, sosyo-ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, sanayileşme, 
bilgi toplumuna ulaşma, iktisadi bağımsızlık ve dolayısıyla tam bağımsızlık 
gerçekleşememekte,herşey yarım kalmakta, bağıınlılıksasürmektedir. Yayımlandığı 
dönem içerisinde az gelişmişlik döngüsünü kırmanın devletçilik/sanayileşme 
temelindeki politikalarla gerçekleşebileceğini savunan Kadro Dergisi’nin bu özgün 
çözümlemelerini planlama anlayışı açısından da sürdürdüğü görülmektedir.2
* Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF, e-posta: tekinavanerl@ yahoo.com
1 1970’lerde Kadro Dergisinin tıpkıbasımını gerçekleştiren bir yapıtta, Kumbaracıbaşı, önsözde,

Kadro için, “işlediği konular bakımından güncelliğini yitirmemiş olan” değerlendirmesini 
yapmaktadır. Biz de bu görüşe katılıyoruz. Gerçekten de Kadro’nun Cumhuriyet’in ilk 
karşılaştığı sorunlar karşısındaki duruşu önemlidir. Ele alınan konuların AB Müktesebatı’ndaki 
başlık aç-kapa durumu gibi olmadığı, o günden beri ülkenin karşısında tam olarak çözünılcn(e) 
meyen sorunsallardan biri olduğu ve bu başlıkların bir şekilde açıldığı ancak bir daha 
kapanmadığı görülmektedir. Tarih ve tekerrür vecizesi burada acı bir tebessümden ibarettir.
Onur Kumbaracıbaşı, “Önsöz” , Kadro 1932 cilt I (Tıpkıbasım), (yay. haz.) Cem Alpar, AİTİA 
Yayınları, Kalite Matbaası, Ankara, 1978, s.7.

2 Kadro Dergisi’nin yalnızca Türk düşünü açısından değil, dünya ölçeğinde de özgün olduğu 
vurgusu için bkz. Eyüp Özveren, “Türkiye’de Üniversite ve İktisat Öğretimi Tartışmalarından 
Bir Kesit: Kadro Dergisi Ekseninde Bir Kurumsal Yenileşme Örneği Olarak İktisat Fakültesi”,
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Kadro dergisinin ilk sayısı Ocak 1932’de yayımlanmıştır. Bu sayıda derginin 
yayın politikası olarak ülkenin içinde bulunduğu durumun bir değerlendirmesine 
öncelik verildiği ve günü açıklama çabası içinde olunduğu görülmektedir. 
Buna göre, Türkiye’nin bir inkılâp içinde olduğuna ve daha önce yaşanılan 
ihtilal sürecinin de bu uğurda bir araç olduğuna dikkat çekilmektedir. Çıkış 
yazısında inkılâbın tarafsız bir “nizam” olmadığı vurgusundan hareketle, 
inkılâba taraftar olanların iradelerine, taraftar olmayanların iradelerinin kayıtsız 
ve şartsız bağlanması koşulu ile birlikte bir kadro ve bir ideolojinin arayışları 
yankılanmaktadır. Ayrıca “inkılâbın kendine has bir cihan anlayışı tarzı'nm  
da olacağı belirtilmektedir. Kadro dergisi de bu vurgulan hayata geçirebilmek 
amacıyla çıkarılmaktadır.3

Kadro dergisi üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu ilgi kuşkusuz 
derginin yalnızca yayımlandığı sıradaki etkisinin büyüklüğünü göstermez. Kadro 
sonraki yıllarda hem düşünsel anlamda bir ışık, hem de başarılı bir uygulamadır. 
Dayanılacak bir zemin olma özelliği Kadro ’nun sonraki yıllarda yeniden yeniden 
canlanması ve araştırılması ihtiyacını güdülemiştir. Ancak bu ihtiyacın Kadro’nun 
gerçekten ne olduğunu ortaya koyması her zaman mümkün de olamamıştır. 
Çeyrek asır kadar sonra Kadroların çözümlemesini yapan ve yine bir süreli 
yayın olan Forum’da çıkan seri üç yazısında Ömer Sakip, başarılı bir çözümleme 
yapmaktadır.4 Gerçekten de bu yazıların ilkinde yazar Kadro hakkında şunları 
ifade etmektedir:5

Kadro, ekonomi-politik anlayışında tarihi materyalizmden pasajlar almışsa 
da, onu kendi potasında eritiyor ve ihtilal metodunu bir kıyıda bırakarak, 
emperyalizme karşı “Milli Kurtuluş Hareketi”ni tamamlamış bir ulusun, 
maddi kaynakları harekete geçirilmemiş ve binnetice sınıf tezadı mevcut 
olmayan Türk ulusunun ekonomik kalkınmasını baştanbaşa “Devletçilik”te 
buluyordu: İşte bu bakımdandır ki, solda oturanlar tarafından sağcılıkla, 
sağda oturanlar tarafından da solculukla itham edildi.

Oysa Kadro’nun genel olarak belli bir devrim heyecanım yansıtması 
doğaldı. Bu duruş, devrimin sahiplenildiğini göstermesi kadar, devrimin ulusça

ODTÜ Gelişme Dergisi, 26 (3^t), 1999, s.399. Burada Kadro Dergisinin Türk Devrimi’nin 
evrensel anlamından yola çıktığı ve merkez-çevre ilişkileri sonucu gelişen bağımlılık sürecine 
karşı ulusal kurtuluş hareketlerince gösterilen tepki ve dönemin iktisadi kriz etkilerine bağlı 
olarak yeni ulus-devletlerin izlemeleri gereken özgün iktisadi kalkınma yöntemleri üzerinde de 
durulmaktadır. Özveren, a.g.m., s.399.

3 Dergi, 34. sayısında, imtiyaz sahibi Yakup Kadri’nin Amavutluk’a elçi olarak gönderildiğini ve 
bu nedenle gelecek sayıdan itibaren bir müddet için tatile girdiğini belirterek yayın hayatına son 
vermiştir.

4 Ömer Sakip, “Kadro’ların Analizi 1”, Forum, cilt 10, sayı 110, 15 Ekim 1958, s.13-15, Ömer 
Sakip, “Kadro’ların Analizi 2”, Forum, cilt 10, sayı 111,1 Kasım 1958, s. 11-14 ve Ömer Sakip, 
“Kadro’ların Analizi 3, Forum, cilt 10, sayı 112, 15 Kasım 1958, s. 11—14.

5 Ömer Sakip, “Kadro’ların Analizi 1”, s.13.
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içselleştirilmesi ve bağımsızlık karşıtı iç ve dış güçlere bir yanıt olma isteğinden 
de kaynaklanıyordu. Ömer Sakip’e göre;6

Kadro, Türk devriminin ideolojisini, hem pratikte hem de teorikde 
yaratmak, yerleştirmek, memleketin sosyal bünyesinde kökleştirmek 
isterken, şüphesiz bir “antuzyazm”e dayanmak zorundaydı.

Ömer Sakip’in yazıları karşısında Forum’da iki sayı sonra Kadro Dergisinin 
önemli yazarlarından olan Şevket Süreyya Aydemir “Kadro Hareketi Hakkında” 
bir yazı kaleme almıştır. Bu yazıda Aydemir geniş bir değerlendirme yapmaktadır:7 

Kadro, her şeyden evvel, Türk inkılâbının fikri bir izah gayretidir. Bir inkılâp 
fikriyatıdır ki; bu inkılap, yalnız Türkiye’nin değil Türkiye ve Türkiye’ye 
benzer memleketlerin, birer yarı-müstemleke veya iptidai müstemleke 
bünyesinden kurtularak, dünya camiası içinde ileri teknikli müstakil cüzü- 
tamlar haline gelmeleri yolundaki bütün bünye değişikliklerini ifade eder.
Bu inkılâp, bir taraftan, harice karşı, metropoller ve müstemlekeler 
arasındaki tezada dayanan ondokuzuncu asır kapitalizmine; dahile karşı da, 
hem iptidailiğe, hem de sınıf mücadelesini ön plana çıkaran liberal iktisat 
nizamına karşı bir reaksiyondur.
Diğer taraftan da, milli kurtuluş hareketlerini, Rusya’daki Proletarya 
diktatörlüğünün ve dolayısıyla dünya sosyalist inkılâbının; yardımcı, 
geçici ve tabi bir kuvveti sayan komünist görüşüne karşı bir aksülameldir, 
bir mukavemettir.

Bu yazıda Kadro dergisinin planlama anlayışı ele alınacaktır. Bunun için üç 
yıllık yayın hayatı boyunca dergide yer alan ve önemli oranda planlamayı konu 
edinmiş yazılara öncelik verilecektir. Bu konuda bazı yazarların öne çıkmasına 
karşın planlama, devletçilik yaklaşımı temelinde ele alınmakta ve derginin genel 
yayın politikasında önemli konu başlıklarından biri olmaktadır. Tüm sayılar 
incelendiğinde toplam 283 adet makale yazılmış olduğu, devletçilik ve planlama 
başlıklarını içeren görece daha ilgili konular bakımından 183 makale bulunduğu 
ve “millet iktisadiyatı” başlığındaki yazıların da %18,6 gibi bir ağırlığa sahip 
olduğu anlaşılmaktadır.8 Planlamanın, Kadro’nun en temel tezleri arasında yer 
aldığı görülmektedir.9

6 Ömer Sakip, “Kadro’ların Analizi 2”, s. 11.
7 Şevket Süreyya Aydemir, “Kadro Hareketi Hakkında”, Forum, cilt 10, sayı 114,15 Aralık 1958, 

s .13-15. Yazar, değerlendirmesinde bir konuyu açmak ister: “Benim Rusya’da okumuş olmam 
ve karşılaştığım bazı olaylar, Kadro yazılarını layıkıyla takip etmeyen bazı kimselere, Kadro 
hareketine tamamen sol bir mahiyet atfetmek ve hareketin ikinci veçhesini gölgelemek imkânım 
maalesef vermiştir. Ahmet Emin Yalman’ın, son tarizleri gibi." bkz. Aydemir, a.g.m., s.15.

8 Serdar Şahinkaya, Kadrocularda Toplumsal Olaylara Bakış ve Devletçilik-Planlama İlişkisi, 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 
Ocak 1988, s.9.

9 Derginin yayın kurulu; Şevket Süreyya (Aydemir), Vedat Nedim (Tör), İsmail Hüsrev (Tökin), 
Burhan A saf (Belge), Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) ve M.Şevki (Yazman)’den oluşmaktadır.
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K adro’dan Ö nceki Planlam a Süreci

İlk olarak Kadro Dergisi’nden önceki planlama gelişmelerine kısaca 
değinmek gerekmektedir. Burada 1929 yılı Haziranındaki toplantısında Ali 
İktisat Meclisi’nin, '’''T ü rk iy e ’n in  İk tisa d i P ro g ra m ı” adı altında bir çalışma 
yapılmasını gündemine aldığını görmekteyiz. Dönemin İktisat Bakanı olan 
Şakir Kesebir’in adıyla anılan bu planda, 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin 
Türkiye üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin önlenmesine yönelik çözümlere yer 
verilmektedir.10 Ancak plan hükümetin ihtiyacını karşılayamamış vc hükümetçe 
benimsenmemiştir.11

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu tarafından 1930 yılında bir “ İktisadi Program” 
hazırlanmaya karar verilmiştir. Program “b ir  p la n  o lm a k ta n  ç o k  b ir  ik tisa d i 
p o lit ik a  d o k ü m a n ı” niteliğindedir. Program “re fa h  d e v le t? 'ne yönelik ilk adımları 
ve dağınık bir kalkınma stratejisinin izlerini taşımaktadır.12

Bu noktada Kadro dergisinin yayımı öncesindeki gelişmelere Sanayi Kongresi, 
Merkez Bankası ile bir de Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulması gelişmelerini 
eklemek gerekmektedir. Ayrıca 1931 ’de Birinci Ziraat Kongresi toplanmış ve aynı 
yılın 10 Mayıs günü devletçilik ilkesi CHP programına girmiş bulunmaktadır.13

Tekeli-İlkin Kadrocu aydınların “organizasyonel elit” tanımına uygun olduklarını çok sert bir 
şekilde ileri sürmekledirler. Buna göre Kadrocular, “organizasyonel elit olmak istemişler ama 
başarıya ulaşamamışlardır." Bu tanıma uygun olarak "iktidardaki elitlerle ve toplumdaki diğer 
elitlerle yarışa girmişler" ancak "bu yarışta Kadrocuların kaderi iktidardaki elitlerin yerine 
geçmekten çok, onlar tarafından toplumdaki diğer elitlerin elenmesinde kullanılmak olmuştur." 
İlhan Tekeli, Selim İlkin, Kadrocular ve Kadro 'yu Anlamak, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 
Haziran, 2003, s.513. Bir başka aşırı yorum da şu şekilde ifade edilmektedir; “ 1930’ların 
ilk yarısında oluşan ve Kemalizm ’in radikal bir yorumuna girişen ve Kadro Hareketi adını 
alan düşünce akımı popülizmin radikal bir biçimiydi." Zafer Toprak, Bir Yurttaş Yaratmak 
(Muasır Medeniyet İçin Seferberlik Bilgileri) 1923-1950, YKY, İstanbul, Ekim 1998, s.35. 
Kadro Dergisi hakkında ayrıntılı olarak bkz. Şevket Süreyya Aydemir, İnkılâp ve Kadro, Bilgi 
Yayınevi, 2.basım. Ocak 1968, Kadro 1932 cilt I (Tıpkıbasım), (yay. haz.) Cem Alpar, AİTİA 
Yayınları, Kalite Matbaası, Ankara, 1978, S. Şahinkaya, a.k., Temuçin Faik Ertan, Kadrocular 
ve Kadro Hareketi, TC Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane Basımevi, I .baskı, Ankara, 1994 ve 
Mustafa Türkeş, “Kadro Dergisi", Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Kemalizm, cilt 2, (cd.) 
Ahmet İnsel, İletişim Yayınları, 2001, s.464^176.

10 İlhan Tekeli, Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin iktisadi Politika Arayışları, 
ODTÜ, Saim Toraman Matbaası, 2.baskı, Ankara, 1983, s. 102.

11 Bu tarihte Müller ve Schacht adındaki uzmanlar tarafından hazırlanan ve aynı adı taşıyan 
iktisadi durum raporlarını da yeni ekonomik duruma yönelik yetersizliklerinden dolayı hükümet 
benimsememiştir. Bkz. Tekeli, İlkin, a.k., s .110. 1929 Bunalımı’nın Türkiye’ye yansımaları 
(sözgelimi millileştirmeler) için ayrıca bkz: Gültcn Kazgan, Türkiye Ekonomisinde Krizler 
(¡929-2001), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005.

12 Tekeli, İlkin, a.k., s. 128-129.
13 Afetinan, Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti ’nin Birinci Sanayi Planı 1933, TTK, TTK 

Basımevi, Ankara 1972, s. 19.
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Dünya Ekonomik Krizi’nin etkileri nedeniyle Türkiye’de devlet bütçesi ve 
harcamalarında, bütçe dengesini sağlamaya yönelik kısıntılar yapılmış, bundan 
çeşitli toplumsal sınıflar etkilenmiştir. Yeni durumda tarımın içinde bulunduğu 
olumsuz koşulların etkisiyle bilhassa tarım kesimi zor durumda kalmış, ihracatçı 
tüccar gücünü kaybetmeye başlamıştır.14

Bu dönemdeki gelişmeler nedeniyle idari yapıda da değişiklikler görülmekte, 
kamu yönetiminde yeni kamu kurumlarının varlığı gün geçtikçe artmaya 
başlamaktadır. Sözgelimi bugün “kamu iktisadi teşebbüsleri” olarak nitelenen, 
Onar’ın “bir nevi hizmet adem-i merkeziyet kunım lan” adını verdiği kamu 
kurumlan o sırada tıpkı Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmaktadır.15 
Çok sayıda millileştirme ve kamulaştırma hareketleri de bu gelişmelere 
eklenmelidir.

Diğer yandan planlamanın dünyadaki seyri de başlamış durumdadır. Sovyetler 
Birliği’ndeki ilk beş yıllık plan (Birinci Beş Yıllık Plan) 1928 Ekiminde başlamış 
ve 1932’nin Aralık ayında, dört yıl 3 aylık zaman dilimi sonunda tamamlanmıştır. 
Plan döneminde sanayide çalışan işçi sayısı iki katma çıkmış, verimlilik de iki 
kal artmış durumdadır. Plandan önce olmayan demir ve çelik, traktör, otomobil 
ve mühendislik sanayileri plandan sonra artık varlık kazanmıştır. Bu planın 
yansımaları dünya ölçeğinde olmuştur. Hemen arkasından Sovyetler Birliği, 
ilkinin beş katı büyüklüğünde yeni sanayileşme hamlesi için ikinci plan dönemine 
hazırlanmıştır.16 ABD’de ise 1932’de “Yeni Düzen” (New Deal) politikaları 
gündeme gelmiş ve bu yönde ilk uygulamalar başlamıştır.

Kadro ve Plan

Kadro’nun plan anlayışım belirlemeden önce, Dergi’nin ülkenin bugüne nasıl 
geldiğine ve içinde bulunduğu durumun nasıl aşılabileceğine dair görüşlerine 
öncelik vermek gerekmektedir. İlk olarak yarı sömürge ekonomisinin Türk 
devrimiyle birlikte yerini “millet ekonomisi”ne bırakması gerekliliği üzerinde 
durulan yazılar dergide çıkmaya başlamıştır. Kapitülasyonlar, Düyun-u 
Umumiye, gümrük esareti gibi kavramlar bağımsızlığın kazanılmasının ardından 
milli ekonomi alanından Türk toprakları dışına koyulmuşlardır.17

14 Tekeli, İlkin, a.k., s.217-223.
15 Sıddık Sami Onar, Devletçilik Ve İdare Hukuku, Hukuk İlmini Yayma Kurumu, Hapisane 

Matbaası, Ankara, 1937, s. 14.
16 Anna Louisc Strong, S  lal in Dönemi, çev. Alaatlin Bilgi, Onur Yayınları, Ankara, Mart 1988, 

s.49-50. Sovyetler Birliği’ııde planlama hakkında ayrıca bkz. Maurice Dobb, 1917’den Bu 
Yana Sovyet Ekonomisinin Gelişimi, çev. Metin Aktan, İstanbul, 1.baskı. Haziran 1968, s.305- 
387.

17 Vedat Nedim, “Müstemleke İktisadiyatından Millet İktisadiyatına”, Kadro, sayı 1. Ocak 1932, 
s.6.
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Bu aşama devrimin ekonomik anlamı ve hedefi içinde yer alır. Ancak şu 
temel ilke tüm bunları da kapsayacaktır: “B ir  m ü s te m le k e  (sö m ü rg e) ik tisa d iya tı  
o lm a k ta n  ku r tu lu p  b ir  m ille t ik tisa d iya tı y a r a tm a k ."  Bu ilke asıl davanın yalnızca 
milli bir mesele olmadığını aynı zamanda bir uluslararası içeriği olduğunu da 
gösterir. Bu yönüyle örnek ülke olabilecek Türkiye’nin heyecanla ve hep birlikte 
ekonomik konulara eğilmesi ve “disiplinli ve şuurlu bir ordu” gibi hareket etmesi 
zamanı gelmiştir.18

Türkiye’nin ekonomik zaferler kazanmaması “em p e ry a lizm in  k u c a ğ ın a "  
düşme tehlikesini doğuracağından bu alanda Dumlupınar benzeri bir havanın 
estirilmesi gereklidir. Ancak askeri Dumlııpınar’ın planlı ve sistemli bir faaliyetin 
ürünü olması gibi ekonomik Dumlupınar da planlı ve sistemli olmalıdır.19

Birinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik alanda üç büyük sorun 
bulunmaktadır. Bunlar, “k a p ita lis t ik tisa t s is te m i y e r in e  k o m ü n is t ik tisa t s is te m in i  
kurm ak, k a p ita lis t ik tisa t s is te m in i k u r ta rm a k  ve  m ü s te m le k e  ik tisa d iya tı y e r in e  
b a ğ ım sız  m ille t ik tisa d iya tı yara tınak"U r. İlk konu Rusya’nın, İkincisi Milletler 
Cemiyeti’nin uğraşı alanı iken sonuncusu da Türkiye Cumhuriyeti’nin payına 
düşmektedir.20

Türkiye’nin payına düşen dava özel ve tek olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle 
de ülkeye gelen yabancı uzmanların bugüne kadar ileri sürdükleri düşünce, teklif 
ve tavsiyeler bu amacın ruhuna ve hedeflerine aykırı düşmüşlerdir. Bunlar milli 
sanayi, gümrük siyaseti ve maliye sistemimize karşıt durumda olmuşlardır. 
Bu uzmanların önerileri sömürge iktisadı anlayışı kapsamındadır ve Devrim 
Türkiyesi hala Osmanlı ölçüleri içinde anlaşılmak istenmektedir.21

Burada Kadro’nun yabancı uzmanlara bakışını biraz daha açmak gereklidir. 
Kadro genel ve kategorik olarak yabancı uzmanlara karşı değildir.22 Ancak 
memleketin genel ya da sektörel olarak siyasasını (policy) yabancı uzmanların 
belirlemesinden yana da değillerdir. Yabancı uzmanlardan, içeride belirlenmiş 
siyasanın uygulanması aşamasında yararlanma taraftarıdırlar. Burada uzman 
tanımından “b e lir li b ir  k i lit  iç in  b e lir li b ir  a n a h ta r” anlamı çıkarılmalıdır. Bu 
durumda belirli teknik işler için yabancı ülkelerden belirli uzmanlar getirmek 
mümkündür.21__________
18 Nedim, a.g.m., s.6-7.
19 Nedim, a.g.m., s.7-8.
20 Nedim, a.g.m., s.8.
21 Nedim, a.g.m., s.8.
22 Bunu Avrupa’dan yöntem ve teknik almaya kadar genişletmek mümkündür. Ancak “siyaset, 

müessese, sistem, telakki, bunlar ancak Türk cemiyetinin toprak ve ikliminden doğabilir. 
Bunları Avrupa 'dan Türkiye ye ithale kalkışmak, kutuplarda portakal yetiştirmeğe özenmek 
kadar, boşuna ve manasız bir enerji israfı olurl" diyerek sınırlar belirlenmektedir. Vedat Nedim, 
“Millet İktisadiyatı: Devletin Yapıcılık ve İdarecilik Kudretine İnanmak Gerektir”, Kadro, sayı 
15, Mart 1933, s.13.

23 Vedat Nedim, “Ziraat Siyasetimizde Liberalizmden Devletçiliğe”, Kadro, sayı 19, Temmuz 
1933, s. 19.
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Bu kavrayış biraz da ülkedeki plansızlık anlayışından kaynaklanmaktadır. Tüm 
dünyanın planlı iktisada yürüdüğü bu dönemde “şu u r su z  ik tisa t s iy a se tin d e n ” 
program ve plan temelinde “şu u r lu  ik tisa t s iy a se tin e "  geçilmesi gerekmektedir.24

Burada “m ille t e k o n o m is i’ ya da “m ille t ik tisa d iy a t i"  kavramını açmak 
gerekmektedir. Millet iktisadiyatı ya da milli iktisat kavramı Kadro’nun yayın 
hayatına başlamasından önceki dönemin yaygın bir kavramıdır.25 Dönemin İktisat 
Bakanı Mustafa Şeref Özkan 1930’da bu kavramdan devletçiliği anlamaktadır. 
Burada ekonominin sağlam bir zemine oturabilmesi için milli iktisat anlayışının 
devletçilik kalıbına dökülmesi önem kazanmaktadır.26 Kadro da bu yaklaşımı 
benimsemektedir.

Kadro’ya göre “m ille t ik tisa d iy a tı” anlayışı yeni ve özgün bir yaklaşım olup 
başka bir örneği bulunmamaktadır. Çünkü müstemleke iktisadiyatından kurtulmak 
için Türkiye’den başka yerde milli kurtuluş savaşı gerçekleşmiş değildir. Bu 
nedenle “ T ürkiye , k e n d i y o lu n u  k e n d i b u la c a k” olup bu arayışta devlet baş yol 
gösterici olacaktır. Değişen koşulları izleyerek bir “ik tisa t d e v le ti” olacak, fert 
bu savaşımda milli iktisat planının uygulamasında “işe  y a r a r  b ir  m alzem em den  
ibaret kalacaktır. Devrim, devrimci atılımlarla ilerlemesini sürdürecektir.27

İlk yapılması gereken iş devletin iktisat hayatındaki rolünün, anlayış tarzının 
değiştirilmesidir. Savunma, hukuk ve eğitim işlerinin devletleştirilmesinde 
olduğu gibi iktisat işleri de devletleştirilmelidir. İktisat alanının, devletin 
hakim ve düzenleyici rolünün tartışılmaz olduğu yukarıdaki alanlardan ne farkı 
vardır? Devlet savunma kuvvetlerini, fertlerin hukuki ilişkilerini ve milletin 
eğitim sistemini düzenleyebilir, ancak devlet ülkenin üretim ve değişim işlerine 
karışamaz. Bu anlayış nereden kaynaklanmaktadır? Burada Tanzimat’tan bu yana 
ülkeye giren liberalizm düşüncesinin payı büyüktür. O tarihte sanayi mallarının 
ülkeye girişi sırasında liberal ilkelerin de girmesi şart olmuştu, çünkü gümrük 
kontrolü yapılamıyordu. Ancak bu durum aşılmıştır. Şimdi gümrükler kontrol 
altında olduğundan yerli ilkeler doğrultusunda iktisat politikasını belirlemek 
mümkün hale gelmiştir.28

20. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler 19.yüzyılda egemen olan liberal iktisat 
siyasetinin izlenmesini eskimiş kılmıştır. 20. yüzyıl yüksek ve ileri teknik 
yüzyılı olup, bu dönemde “ te şk ila tla n d ır ılm ış  b ir  to p lu m  ve p la n lı ik tisa t h a y a tı”

24 Nedim, “Müstemleke İktisadiyatından...” , a.g.m., s.9.
25 Söz gelimi Zafer Toprak bu kavram için İkinci Meşrutiyet Dönemini işaret etmektedir. Bkz; 

Zafer Toprak, Türkiye’de "Milli İktisat" 1908-1918, Yurt Yayınları, Ankara, 1982, yine Zafer 
Toprak, Milli İktisat-Milli Burjuvazi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ekim 1995.

26 Bilsay Kuruç, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi. Bilgi Yayınevi, 1 .basım, Aralık 1987, s.97.
27 Vedat Nedim, “Müstemleke İktisadiyatından Millet İktisadiyatına—2”, Kadro, sayı 2, Şııbat 

1932, s.9.
28 Nedim. “Müstemleke İktisadiyatından...- 2 ”, a.g.m.. s. 10-11.
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gereklilik arz etmektedir.29 Bu dönemde her ulus, “kendi etrafına, çevirdiği demir 
kafes içinde kendi hürriyetini ya  kurmağa ya korumağa” çalışmaktadır. Bu çaba 
kısaca otarşi olarak adlandırılabilir.30

Türkiye’deki durum ise tam da bu sırada, 1931, ilk kez mııtevazin (denk) ticaret 
bilançosunun sağlanması ile yeni bir aşamaya geçmiştir. Bu dönem Türkiye için 
serbest ticaretin ortadan kalktığı bir dönemdir. Böylece devlet ithalatın niteliği ve 
niceliği üzerinde etkili olabileceği koşulları belirlemede irade ve otorite sahibi 
olmuştur.31 Bu aşamada devlet, sınaî tesis teşebbüslerine doğrudan doğruya ya 
da aracı olarak el atarak iktisadi bünyenin hızla dönüşümünü gerçekleştirmiş 
olacağı gibi bütçesine önemli bir gelir yaratmış da olacaktır.32 Tacirin yerini 
devlete bıraktığı bu döneme en hızlı ayak uyduranlar doğal olarak ayakta kalanlar 
olacaktır.33

Derginin “plan” başlığındaki ilk yazısı, Şevket Süreyya (Aydemir)’nın Mayıs 
1932’deki “Plan Mefhumu Hakkında” başlıklı yazısıdır. Süreyya bu yazısında,
I.Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan gelişmelerden hareketle, toplum 
içindeki tezatların ve bu tezatları doğuran devingen kuvvetlerin (özellikle teknik 
konular) bir düzen altına alınmasının, bir diğer deyişle planlı bir denetim altına 
alınabilmesinin önem kazandığını belirtmektedir. Onun deyimiyle Avrupa’da 
herkes (özellikle Fransa ve Almanya) “tezatların tasfiyesCm ve “plan”ı 
konuşmaktadır.34

Bu kadar konuşulan “plan nedir” diye soran Şevket Süreyya, yazısının 
sonraki bölümünde planın bir direktif (yani toplumun gidişine dışarıdan ve 
şartlara rağmen bir müdahale ediş) ya da bir önceden görüş (yani toplumsal 
güçlerin gelişme aşamalarının önceden görülmesi ve saptanması) olup olmadığı 
konusundaki iki farklı tanıma açıklık getirmeye çalışmaktadır. Avrupa ve Rusya 
kaynaklı her iki görüşü de açıkladıktan sonra geldiği nokta birinden birini seçmek 
değildir. Matta plan bizim gibi ülkeler için geçerli olan “düzenlenmiş bir milli 
işbirliği” anlayışı da olsa tüm bunlardan önemli olansa bizatihi planın kendisidir. 
Çünkü plan kavramı artık devrin en belirleyici özelliğidir ve toplum düzeni ya da 
sosyal içeriği ne olursa olsun geleceğin toplum düzeni, planlı bir toplum düzeni 
olacaktır.35

Burada Werner Sombart’ın görüşlerine yer veren Süreyya, Marksizm’in planlı 
iktisat-diinya iktisadiyatı anlayışı ile Sombart’ın planlı iktisat-millet iktisadiyatı

29 Nedim, “Müstemleke - 2 ”, a.g.m., s. 10—11.
30 Vedat Nedim, “Değişen Cihan Münasebetleri İçinde Türkiye”, Kadro, sayı 5, Mayıs 1932, 

s. 13—18.
31 Nedim, “D eğişen...”, a.g.m., s. 13-14.
32 Nedim, “D eğişen...”, a.g.m.. s. 15—16.
33 Nedim, “D eğişen...”, a.g.m., s. 15—16.
34 Şevket Süreyya, “ l’lan Mefhumu Hakkında”, Kadro, sayı 5, Mayıs 1932, s.5.
35 Süreyya, “Plan M efhum u...”, a.g.m., s.8.
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görüşünü açıklamaya koyulmaktadır. Son tahlilde yüksek teknik ve büyük 
iktisadi faaliyetler karşısında planın önemi daha belirgin ortaya çıkmaktadır. 
Özellikle Türkiye gibi ulusal kurtuluş savaşı veren diğer ülkeler açısından da 
uluslararası iktisadi bağımlılık ve ulus içindeki tezatların ve iktisadi çıkar 
savaşımlarının doğmaması bakımından planın etkisi ortadadır. Yine tekniğin 
irrasyonel gelişiminden doğan pazar ve sömürge etkilerinin ortadan kalkması için 
de tekniğin planlı bir denetim altına alınması Türkiye gibi ülkelerin gelişimi ve 
esenliği için şarttır.36

Burada sanayileşme çabaları içine giren Türkiye’nin bunu nasıl başaracağı 
sorunu ortaya çıkmaktadır. Vedat Nedim sanayi planı ihtiyacına ve gelişigüzel 
tarzda sanayi işletmesi kurulmamasına işaret ettikten sonra, sanayi ve hammadde 
arasındaki ilişki nedeniyle hammadde alanındaki planlaınagereğinedeğinmektedir. 
Burada geldiği son nokta, planın iktisadi hayattaki bütüncüllüğüdür. Bir diğer 
deyişle eğer plan kavramı bütün iktisadi hayatı kapsamazsa, bu durumda plan 
aksamış olacaktır. Tıpkı bir askeri seferberlik gibi iktisadi alanda da ulusun bütün 
maddi ve manevi güç ve yeteneklerini belirli bir plan çerçevesinde ve belli bir 
denetim altında sevk ve idare edebilmek gerekmektedir. Böylecc sanayileşme 
planlı olacak ancak plan, sadece sanayi değil tüm iktisadi hayatı kapsayacaktır.37

Plan konusu giderek ülkenin gündeminde daha fazla yer tutmaya başlamış 
ve planın hayati önemini öne çıkaran yazılar okurlarla buluşmuştur. Kadro’nun 
Haziran 1933 tarihli 18.sayısında Tahir Hayrettin imzalı “Ayarlı Millet ve Plan” 
yazısı da bunlardandır. Hayrettin bu yazısında plansız ferdin bile sonunun 
uçuruma düşmek olacağından hareketle, plansız toplumun sonunun daha da kötü 
olacağını ifade etmektedir. “Planlanmak”, ona göre, bir milletin içeriden “nitelik 
ve nicelik olarak dengeli”, dışarıdan ise “olgun ve dolgun’’ görünmesi demektir.38

K adro’nun Beş Senelik  Plan Sonrasındaki Tutumu

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı (BBYSP)’nın yürürlüğe girmesinin ardından 
Kadro’da planı destekleyen yazılar da çıkmaya başlamıştır. İleri teknikli 
sanayileşmenin devletçe kurulması düşüncesinde olan Kadro’nun bundan böyle 
bu tezini ayrı sanayi kolları üzerinden de teşviki söz konusu olmaya başlamıştır. 
Şevket Süreyya’nın uMilli İktisat Planı ve Şeker Sanayimiz" başlıklı yazısı bu 
gelişmeye yöneliktir. Burada şeker sanayinin de ulusal bir devlet planı içine
36 Süreyya, “P lan ...”, a.g.m., s.10-11. Bu yazıya karşı İstanbul Liman Şirketi Müdürü Ahmet 

Hamdi Bey, Kooperatif dergisinin ikinci sayısında bir eleştiri yazısı yazmış ve İsmail Htisrev de 
Şevket Süreyya'nın kampta olması nedeniyle Kadro’nun Temmuz 1932 tarihli yedinci sayısında 
“Plan Mefhumu Hakkında” başlıklı karşı yazısını yazmıştır. Bu polemik Kadro’nun plan 
konusunda verdiği önemi göstermektedir. Kaldı ki plan kavramı Kadro’nun temel tezlerinden 
birisini oluşturmaktadır.

37 Vedat Nedim, “Niçin ve Nasıl Sanayileşmemiz Lazım?”, Kadro, sayı 6, Haziran, 1932, s. 18.
38 Tahir Hayrettin, “Ayarlı Millet ve Plan”, Kadro, sayı 18, Temmuz 1933, s.57.
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alınması düşüncesi karşılaştırmalı olarak dünya ölçeğinde ve belgelerle ele 
alınmakta ve değerlendirilmektedir.-’9

Ancak BBYSP’yeyönelik ilk kapsamlı değerlendirme İsmail Hüsrev tarafından 
yapılmıştır. Beş yıllık plan dönemin en güncel konusudur ve “her muhitte geniş ve 
canlı bir ilgi” yaratmıştır, üniversite hariç. Hüsrev “ulema"nııı program (BBYSP) 
hakkında kayıtsız kaldığını ve üzerinde “tek kelime” etmediğini saptamaktadır. 
Yazıda ayrıca planın iktisat politikası, milli iktisat sistemi ve gelecekteki etkileri 
bakımından değerlendirilmesi yapılmaktadır.40

Sonuç olarak Sanayi Planı bir ilk adımdan ibarettir. Diğer iktisat kollarındaki 
planlarla birlikte bütüncül bir iktisat planına ve iktisat sistemine ulaşılmalıdır. 
Nitekim bir sanayi planının ulaştırma, ziraat ve ticaret planlarının yapılması 
ihtiyacını beraberinde getireceği açıktır.41 Sonraki adımlar bu yöndeki gelişmeleri 
destekleyici nitelikte olmalıdır.

Öte yandan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının uygulanması aşamasında yeni 
veciddi sonınlar da ortaya çıkabilecektir. Sözgelimi çeşitli tarifelerin hazırlanması 
gerekecektir. Hammadde, satış ve nakil tarifeleri ya da uzmanlık sorunu gibi 
konular bu kapsamda ilk akla gelenlerdir. Para ve kredi politikası ise en başta 
gelen ihtiyaç olacaktır. Yeniden kuruluş aşamasında para ve kredi işlerinin önemi 
ortadadır ve bu yönde ilk düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir.42

D evletçilik ve Planlam a

Baştan beri plan üzerinde dururken, plan fikrinin ve planlama eyleminin 
arkasındaki en büyük itici gücün devlet ve devletçilik olduğunu belirlemek 
gerekmektedir. Özellikle 1931 ’de CHP’nin parti kongresinde devletçilik ilkesinin 
benimsenmesinden sonra, atılan adımların hep devletçilik temelinde gerçekleşip 
gerçekleşmemesine önem verilir olduğunu görmekteyiz. Kaldı ki bu dönemde 
iktisadi planlama ile devletçilik ilkesi arasında hem düşünsel bir koşutluk hem de 
pratik bir zorunluluk vardır. Özel teşebbüsün süreçteki rolü denenmiş ve boyutları 
itibariyle ülkenin kalkınmasında yetersiz kaldığı görülmüştür. Uluslararası 
gelişmeler ve ulusal dengeler yönünden devletçilik olgusunun kalkınmayı plan 
temelinde gerçekleştirmesi doğal sonuç olacaktır. Bir diğer deyişle devletçilik, 
doğrudan doğruya maddi şartların ve zorunlulukların bir sonucudur.4-’ Nitekim 
benzer bir durum pek çok ülke için de söz konusudur. Bu konuda Berle’nin
39 Şevket Süreyya, “Milli İktisat Planı ve Şeker Sanayimiz”, Kadro, sayı 24, s.6.
40 İsmail Hüsrev, “Beş Senelik Programın Manası” , Kadro, sayı 27, Mart 1934, s.26.
41 Hüsrev, “Beş Senelik Program ın...”, a.g.m., s.30.
42 İsmail Hüsrev, "Beş Senelik Sanayi Programı ve Kredi Meselesi”, Kadro. Nisan 1934, sayı 28, 

s. 19-23.
43 Şevket Süreyya, “Programlı Devletçilik”, Kadro, sayı 34, Teşrinievvel 1934, s.8. Zafer Toprak 

daha önceki dönemde de devletçilik politikalarının varlığına işaret etmektedir; Zafer Toprak, 
İttihat-Terakki ve Devletçilik. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. Ekim 1995.
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saptaması yeterince açıklayıcıdır: “1933 yılında Birleşik Amerika hükümeti 
ekonomik sistemin çalışması sorumluluğunu üzerine aldı. Bu adım oldukça geç 
gelmişti. İngiliz hükümeti 1912 yılında, Lloyd George idaresinde bu sorumluluğu 
üzerine alınıştı. Sovyet hükümeti 1917 yılında tam kontrolü eline alınıştı. 
İtalya 'daki Faşist hükümet 1924 ve Almanya ’daki Nazi hükümet de 1933 yılında 
aynı şekilde hareket etmişti. 1929 yılında bütün dünyada başlamış olan ekonomik 
kriz bu şekildeki çalışmaları çabuklaştırdı. Cumhurbaşkanı Roosevelt ’in 
idaresinden sonraki 30 y ıl süre ile Amerikan hayatına tesir eden “Yeni Iş ” (New 
Deal) fikrinin arkasında olan düşünüş buduı: ”44

Kadro, devletçilik ilkesini geniş anlamı ile ele almaktadır. Milli iktisat 
faaliyetleri dışında kalan alanlarda da devletçilik ilkesinin geçerli olması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Eğitim, kültür, sağlık ve sosyal güvenlik, ücret ve maaş 
politikasında ya da belediye politikalarında da devletçilik ilkesi hakim olmalıdır. 
Şevket Süreyya’ya göre devletçilik, bütün ilkelerini teşkilatlı ve devletçe 
düzenlenme düşüncesinden alan “millet birliğp'nm “iş birliği” olduğu sistem 
demektir. Ona göre devletçiliği dar bir iktisat alanına sıkıştırmamak gerekir.45

Devletçilik ilkesi gereği ilk plan deneyimi sürecine girilmiştir, bu nedenle 
sanayi planının ardından diğer iktisadi konularda da plan ve program öncülüğünde 
hareket edilmesinin hazırlıkları yapılmalıdır. Nitekim Vedat Tör, sanayi planından 
sonra ziraat planının yapılmasını gerekli görmektedir. Burada köyün ve köylünün 
uzun bir süredir içinde bulunduğu sefaletin giderilmesi ve bu cefakâr insanlara 
bir köy planı çerçevesinde modern tarım tekniklerinin öğretilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir. Çünkü başıboş ve geleneksel ziraat biçimi planlı sanayileşmeyi de 
desteklemeyecektir. Tör bu konuyu “planlı sanayi, planlı ziraat ister” diyerek 
bitirmektedir.46

Sözgelimi, pamuk üretiminde devletçi plancılık denilince, tohumdan ekime, 
sulamadan çapalamaya, toplanmasına, şiflenmesine, balyalanması ve hatta 
sürümüne değin her aşama için önceden belirlenmiş ilke ve koşullara göre 
yönetim akla gelmelidir. Bunlara kârlı üretim, dünya pazarlarına uyum ve ulusal 
sanayiye iyi ve ucuz hammadde yetiştirme ilkeleri de eklenmelidir.47

Görüldüğü üzere Kadro’ııun devletçilik anlayışının kapsamı geniştir. Bu 
yönüyle aynı dönemde hükümet politikası olan devletçilikten farklılıklar 
içermektedir. Kadro devletçiliği, yeni bir toplumsal sistemin merkezine

44 Adolf A. Berle, Amerikan Ekonomik Topluluğu. Amerikan Haberler Merkezi, Amerikan 
Haberler Merkezi Matbaası, Beyrut, 1966, s.26-27.

45 Süreyya, “Program lı...”, a.g.ııı., s. 10.
46 Vedat, Tör, “Sanayi Planından Sonra Ziraat Planı”, Kadro, s.35-36. İlkkânun-Sonkânun 1934- 

1935. s.26-27.
47 Vedat Nedim, “Devletçi Bir Ziraat Siyasetinin Ana Prensipleri”, Kadro, sayı 20, Ağustos 1933, 

s. 15 ve s. 19.
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yerleştirmektedir.48 Bu sistemde devletçilik, “milleti sınıflara bölmeden, bir 
zümrenin diğer zümre hesabına istismarına meydan vermeden, bütün milli 
kuvvetlerin bir plan dairesinde iktisadi istiklâle doğru en kısa ve en kolay bir 
yoldan sevk ve idaresi demektir”.49

Devletin iktisat işleri söz konusu olduğunda Kadro başlıca iki kuruma 
önemli roller yüklemektedir. Bunlardan ilki İktisat Vekâleti diğeri ise Ali İktisat 
Meclisi’dir. Her iki yapı da Kadro tarafından yeni dönemin iktisat politikaları 
açısından “genelkurmay” rolüne büründürülmüştür.

Kadro’ya göre iktisat politikası ile ilgili olarak “teşkilat makinası (kamu 
yönetimi ya da bürokrasi)”nın da değişmesi kaçınılmazdır. Mevcut yapı liberal 
iktisat politikası gereğince biçimlenmiş olup, bu politika sürdürüldüğü sürece 
burada bir değişim yapılmasına gereksinim duyulmaz. Ancak çeşitli kesimlerden 
başı sıkışanların kayıtsız ve şartsız devletin himayesini istedikleri bir durumda 
tam bir liberal iktisat anlayışı, ülkenin yeniden dünya iktisadından uzaklaşması 
ve yeniden bir sömürge haline gelmesi anlamına gelecektir. Oysa bir diğer yol, 
ülke iktisadiyatının sevk ve idaresini bilgili ve ihtisastı bir kontrol altına almaktan 
geçmektedir. Bu seçenek, ülke iktisadiyatının bir plan ve uyum içinde bilinç 
ve bilgi ile kurulması anlamına gelmektedir. Bu durumda ise İktisat Bakanlığı 
teşkilatının yeniden kurulması konusu öncelik kazanacaktır.50

Bugünkü Bakanlık teşkilatının bu büyük davanın altından kalkması olası 
görünmediğinden, yeni İktisat Bakanlığı, Türk iktisadiyatının genelkurmayı 
olacak biçimde, ihtisas büroları ve madde teşkilatlarının varlığında yeniden 
kurulmalıdır. Bu doğrultuda Ziraat Bakanlığı’nın bir reorganizasyona tabi 
tutulması ve bakanlıklar arasındaki ortak konuların belirlenmesi önemli olacaktır. 
Gerekli personel de bu yapının içinde yetiştirilecektir.51

Âli İktisat Meclisleri ise, I.Dünya Savaşı sonrası dönemde bazı ülkelerde 
ortaya çıkan kuramlardandır. Ancak bu yapılar Avrupa’da da belirli bir başarı 
kazanamamışlardır. Üstelik bu kurumlan ortaya çıkaran koşullar Türkiye’de 
bulunmamaktadır da.52 Yeni iktisat döneminde böylesi bir meclisin yapısında 
ve işleyişinde değişiklikler olması kaçınılmazdır. Bu dönemde Ali İktisat
48 Ömür Sezgin, “Kadro Hareketi". Kadro 1932 cilt I (Tıpkıbasım), (yay. haz.) Cem Alpar, AİTİA 

Yayınları, Kalite Matbaası, Ankara, 1978, s. 11. Bunun Kadro dilindeki ifadesi şöyledir; "hakiki 
devletçilik, cemiyetin bünyesinde bir istihaleyi tazammım eden bir sistem...”, İsmail Hüsrev, 
“Milli Kurtuluş Devletçiliği II”, Kadro, sayı 19, Temmuz 1933, s.26.

49 Vedat Nedim, "İktisatta İstiklâl", Kadro, sayı 22, Teşrinevvel 1933, s. 17.
50 Vedat Nedim, “ İktisat İşlerinde Devlete Veto Hakkı ve İktisat Vekâleti”, Kadro, s. 10, Birinci 

Teşrin, s. 14-16.
51 Yazara göre, “Bizim memlekette, “eleman ” denince, akla “Anka kuşu ’’ gibi mistik bir mahlûk 

geliri” Ona göre “Eleman, gökten inmez ki; Eleman, işin içinde yetişir." Vedat Nedim, “İktisat 
İşlerinde...” , a.g.m., s.17-18.

52 Vedat Nedim,“Millet İktisadiyatı: Türk iktisadiyatının F.rkâııı Harbiye dairesi: Ali İktisat 
Meclisi”, Kadro, sayı 14, Şubat 1933, s. 12.
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Meclisi, “Milli kurtuluş hareketini muvaffakiyetle başarmış olan Türkiye’nin, 
bugünkü garp medeniyetinin içinde bocaladığı s ın ıf kavgaları ve iktisat anarşisi 
çukurlarına düşmeden, en az zaman, en az emek sarfederek, en rasyonel bir 
millet iktisadiyatına varabilmesi hedefle, bütün tabiat ve iş kuvvetlerimizi planlı, 
muvazeneli ve hesaplı bir tarzda sevk ve idare etmenin esaslarını hazırlamakla  
görevli olacaktır. Bunun için meclis bünyesinde ziraat, sanayi, ticaret, maliye, 
münakalat (ulaştırma), orman ve maadin büroları kurulmalıdır. Bu bürolar ayrıca 
uzmanlık şubelerine ayrılmalıdır.53

D eğerlendirm e

Türkiye’de “ulusçu soP’un ilk ve önemli savunucusu olarak değerlendirilen 
Kadro Dergisi Türkiye’de sosyalizm dışı ancak kapitalist de olmayan üçüncü 
bir yol önerisini dile getirmiştir. Uluslararası düzendeki kapitalist-emperyalist 
yaklaşımın yerine iktisadi olarak bütünleşmiş ulusal yapıların geçmesini 
savunmuştur.54

Kadro kalkınmanın temeline sanayileşmeyi yerleştirmiştir. Sanayileşmeyi ise 
devlet gerçekleştirecektir. Özel sektör devletin belirlediği alanlarda ve devletin 
denetiminde yatırım yapacaktır.55 Bu durum Kadro’nun her iki sektör için de 
“emredici plan” düşündüğü şeklinde yorumlara yol açmıştır.56 Kadro’nun özel 
sektöre yaklaşımında en önemli etken, özel teşebbüsün ülkedeki durumudur. Özel 
teşebbüs ziraat, sanayi ve ticaret alanlarında hem çok yetersiz hem de kısır bir 
konumdadır. Bu nedenle özel teşebbüsün Kadro’nun öngördüğü milli iktisadiyat 
hamlesinde kurucu ve kurtarıcı bir rol oynayabilmesi olanaksızdır.57

Ayrıca dış ticaret devletin tekelinde olmalıdır. Kadro sermaye birikiminin iç 
kaynaklara yönelmeyle sağlanacağına taraftır. Devlet bunun için geniş çerçeveli 
planlar hazırlamalıdır. Kadro’nun plan anlayışı geniş anlamda bir devletçilik 
yaklaşımı doğrultusundadır. Bu sırada hazırlanmış ve uygulanmaya başlanmış 
olan Birinci Sanayi planlı olumlu bir adımdır. Ancak sanayi planının hazırlanması 
ve uygulanması öncelikli olmasına karşın tek başına yeterli de olmayacaktır. 
Örneğin zirai planların sanayi planlarını desteklemesi gereklidir.

53 Nedim,“Millet İktisadiyatı: T ürk ...”, s .13-16.
54 Kadro yazarları farklı kaynakları izlemiş onlardan yararlanmış ancak bu görüşleri tamamen 

aktarma yerine bir sentez oluşturma yolunu seçmişlerdir. Mustafa Türkeş, “Kadro Dergisi”, 
Modem Türkiye'de Siyasi Düşünce, Kemalizm, cilt 2, (ed.) Ahmet İnsel, İletişim Yayınları, 
2001, s.466, s.470 ve s.473^174.

55 Türkeş, a.k., s.473-474.
56 Giilser Canıvar, Metin Heper, “Ülkü ve Kadro Dergilerinde Yayınlanmış Bazı Makalelerde 

Beliren Devletçilik Anlayışı”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, sayı 4 -5 , 1976-1977, s. 12.
57 Vedat Nedim, "Millet İktisadiyatı: Bizde Hususi Teşebbüsün Zaferi”, Kadro, sayı 13, İkinci 

Kanun, 1933, s. 16.
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Türkiye’de Toplumsal Sınıf Haritaları: 
Sınıf Oluşumları ve Sınıf Hareketliliği 
Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma*

S erda l Bahçe**  
Faik Yücel G ünaydın***  
A h m et H aşim  K öse****

Özet
Bu çalışm ada Türkiye hane halkı bütçe ve işgücü anketleri kullanılarak elde edilen, birbirinin 

uzantısı niteliğindeki iki toplum sal s ın ıf  haritası karşılaştırm alı bir perspektifle sunulmaktadır. 
M arksist bir yaklaşım dan hareketle oluşturulan s ın ıf oluşum ları önce bireyler ve ardından 
haneler düzeyinde inşa edilmişlerdir. 2004-2009 yılları arasını kapsayan karşılaştırm aların 
ardından, sınıfsal yapılarında bu süreçte ortaya çıkan değişim ler sorgulanm aktadır. Çalışm anın 
bulguları Türkiye kapitalizm inin yakın dönem de yaşadığı hızlı işçileşme sürecini ve bu süreci 
besleyen sınıfsal çözülm eleri am pirik boyutlarıyla ortaya koymaktadır.

A nahtar Kelimeler: Toplum sal Sınıflar, Toplum sal D önüşüm , Toplum sal Hareketlilik.

Bıı sorular b ir tarih fe lse fe  teorisinin pase-partout su  değil, 
ayrı ayrı durumlardaki ‘‘verili am pirik koşulların  ” analizi ile

çözülecektir...
M arx’ın M ihailovski’ye 1877’de yazdığı M ektup’tan.

Bu çalışma uzunca süredir Türkiye’de toplumsal sınıf yapılarını çözümlemeye 
yönelik sürdürdüğümüz çalışmaların bir uzantısı niteliğindedir.1 Başlangıçtaki 
amacımız egemen iktisadın hiçbir zaman dokusuna katmadığı sınıf perspektifli 
bir bakışla, Türkiye’deki veri setlerinden nesnel sınıf oluşumlarına ilişkin 
gözlemler elde etmek ve sınıfsal düzeyde gelir dağılımının zaman içindeki

* Bu yazının değişik aşamalarında bize katkılarını esirgemeyen sevgili dostumuz Aydın Ördek'c 
şükranlarımızı sunarız.

** Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü, 
e-posta: Serdal.Bahce@politics.ankara.edu.tr

*** Milli Prodüktivite Merkezi, e-posta: yucelgunaydin@gmail.com
**** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü, 

e-posta: kose@politics.ankara.edu.tr
1 Bu çalışma Köse ve Karahanoğulları (2005), Köse ve Bahçe (2009), Bahçe ve Köse (2010) ve

Bahçe ve Köse (2011) çalışmaları tarafından önceleıımektedir.
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eğilimlerini sorgulayabilmekti. Söz konusu veri setlerinin bu açıdan en önemli 
parçasını Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2002’den bu yana düzenli olarak 
yayınladığı Hane Halkı Bütçe Anketleri (HHBA) oluşturmaktadır. Birey ve 
haneler düzeyinde gelir ve harcama gözlemleri içeren bu anketler milli gelir veri 
setinin en önemli bileşenlerinden biri olmalarının yanı sıra, fiyat endekslerinin 
(enflasyon), gelir dağılımının ve yakın zamanda ise yoksulluk endekslerinin 
hesaplanmasında kullanılan en önemli veri kaynaklandır.2 Paul Feyerabend’in 
topluma ilişkin basit bir istatistiksel gözlemin dahi aslında toplumu teorik 
düzeyde görme biçiminin bir ürünü olduğu vurgusunu hatırlarsak eğer, bu veri 
setlerinin de belirli bir toplum tanımı ve problematiğinden hareketle düzenlenmiş 
olduklarını hatırlamış oluruz. Uzun süren çalışmalarımızın belki de en önemli 
çıkış noktalarından biri Feyerabend’in bu hatırlatması olmuştur: Belli bir bakış 
açısıyla düzenlenmiş veri setlerini başka bir problematikte yeniden inşa etmek ve 
bir anlamda o veri setinin “ruhuna” aykırı gözlemler elde edebilmek.

Modem milli gelir istatistikleri, özünde, “devlet-özel ekonomi ve dış dünya” 
ayrımıyla biçimlenen Keynesyen bir kurguyla düzenlenirler ve bu çerçevede 
“gelir-harcama ve tasarruf’ akımlarıyla bağlantılı bileşik bir ekonomi tarif 
ederler.3 Bu kurguda özel ekonominin iktisadi öznesi harcama ve tasarruf 
kararlarının taşıyıcısı oldukları varsayılan “bağımsız” bireylerdir. Söz konusu 
bireylerin iktisadi kimlikleri “gelir-harcama ve tasarruf’ döngüsünün farklı 
aşamalarındaki rollerine göre belirlenmektedir. Başka bir deyişle aynı birey bu 
süreç içindeki rolüne bağlı olarak tüketiciler, tasarruf sahipleri, yatırımcılar vb. 
kimliklere bürünebilir. Bu çok kimlikli soyut birey algısı aslında ana akım iktisat 
geleneğinin iktisadi eylemi dolaşım süreciyle (piyasayla) sınırlamasının doğal 
bir sonucu olup; öncülü olan politik iktisat geleneğinden epistemolojik düzeyde 
kopuşunu temsil eden önemli soyutlamalarından biridir. Bu kopuşla birlikte 
ekonomi politik geleneğinin üretim ve üretim sürecinde belirlenen toplumsal 
sınıflar ilişkisi, yerini piyasa süreçlerinde sürekli rasyonalizasyon ilkesiyle varlık 
bulan atomize bireye bırakmış olur: Özne soyut birey, varlık alanı piyasa ve 
tüm bunların toplamıyla bir “bütün" ekonomi. Hiç kuşkusuz ana akım iktisat 
geleneğindeki bu epistemolojik kopuş onun liberal toplum algısının sonucudur.

2 Bu anketlerin ilki 1987 yılında Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi adıyla 
Türkiye geneli için hazırlanmış ve sonuçları 1987 bazlı DİE Tüketici Fiyatları Endeksi’nin 
hesaplanmasında ve 1987 gelir dağılımı analizlerinde kullanılmıştır. Ancak bu anketin hem 
yöntemsel düzeyde hem de veriler düzeyinde ciddi kusurlara sahip olduğuna dair ciddi bir 
kanı hâkimdir. Hane Halkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi’nin İkincisi 1994 yılında 
uygulanmış, sonuçları ise 1995 yılında duyurulmuştur. Yine bu anketin sonuçları da 1994 
bazlı tüketici fiyat endeksinin hesaplanmasında ve 1994 Türkiye Gelir Dağılımı analizinde 
kullanılmıştır. 2002 yılından başlayarak TÜİK bu anketleri her yıl uygulamıştır. 2003 yılında 
anketin adı Hane Halkı Bütçe Anketi’ne dönüştürülmüştür.

3 Milli gelir istatistiklerinin teorik kurgusu ve tarihsel gelişimi için bkz. Vanoli (2005).
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Liberal düşünce geleneğinde birey hem davranış ilkesi olan akılcılığın taşıyıcısı 
tekil bir özne hem de toplumsal özgürlüğün sahibi bir çoğulluk öğesidir.4 Bu 
yaklaşımın toplum algılayışı ise öznesini yurttaş kimliğindeki (çoğunluk öğesi) 
bireylerin oluşturduğu, işleyiş ve kuralları farklı belirlenimlere tabi, bağımsız 
kompartımanlara ayrılmış (iktisat, siyaset) eklektik bir bütündür.5

Tarihsel olarak devletlerin iktisadi ve toplumsal gözlemlerinin mantığı 
(statistic) toplumsal yapılara ve bu yapıların örgütlenme biçiminin egemen 
yorumuna tabidir.6 Bugün kapitalist dünyanın her yerindeki devletlerin ortak bir 
temelde üretmeye çalıştıkları veri setlerinin de egemen iktisat ve toplum görüşünün 
ürünü olduğu açıktır.7 Bu anlamda bizim çabamız da egemen görüşün bireyden 
topluma uzanan veri derleme mantığını bozarak, bireyden toplumsal sınıflara, 
toplumsal sınıflardan topluma ulaşmak olarak değerlendirilebilir. Bu yöneliş hiç 
kuşkusuz mevcut veri setlerinin içerik olarak mantıksal sınırlamalarına tabi olsa 
da ekonomi politik geleneğinin “ruhuna” uygun bir toplum analizinin kapısını 
aralamamıza yardımcı olmaktadır. Bu anlamda çabamızı “gözlemi ele geçirmek” 
olarak tanımlamak bizce uygundur.

Toplumsal sınıf oluşumlarının teorik olarak tanımlanması ve ampirik 
düzeyde inşa edilmeleri elbette birçok açıdan tartışmalıdır. Bu sorunun çözümü 
kapitalizmin bugün içinde bulunduğu koşullarda çok daha çetrefil olsa da 
ampirik düzeyde sınıf oluşumlarının tanımlanması için, Weberei ve Marksist 
olarak tanımlayabileceğimiz iki ana düşünce geleneği bu alana ilişkin temel 
teorik altyapıyı sunmaktadırlar.8 Aşağıda ayrıntısıyla ele alınan Türkiye sınıf 
oluşumlarına ilişkin türetimlerimiz Marksist bir perspektiften hareketle yapılan 
soyutlamaların ürünüdür. Ama, yine çok iyi bilindiği gibi, Marksizm toplumsal 
sınıfların teorisi olarak bilinse de Marx’in eserlerinde sınıf sorunu sistematik bir 
çözüme kavuşturulmamıştır. Buna rağmen Marx’in değişik yazılarında farklı 
sorunsallar ile tartıştığı bu soruna yaklaşımındaki farklılıklar, onun kapitalizmin 
özüne ilişkin temel çözümlemelerinin değil, somut toplumsal yapıların ve 
sorunların analizine ilişkin zenginleştirici açılımlarının ürünüdür. Bu anlamda 
Marx’in kuramsal mimarisinden beklentimiz bitmiş, tamamlanmış bir sınıf

4 Bkz., M eda’nm (2004: 83).
5 Toplum kuramının farklı algılayışları için bkz. Callinicos (2004).
6 iktisadi ve toplumsal gözlemin evrimi için bkz. Poovey (1998).
7 Bugün tüm kapitalist dünya ekonomisinde kullanılan Standart Ulusal Muhasebe Sistemi (SNA, 

Standart National Accounts) II. Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler standartlan 
olarak ilk kez 1953 yılında oluşturuldu. Küresel kapitalizmdeki dönüşümlerle bu verilerin 
kapsam ve ölçümleri de değişimlere (1968, 1993, 2008) uğradı. Bu konuda ayrıntılı bilgi için 
bkz. Vanoli (2005).

8 Toplumsal sınıflar üzerine ayrıntılı tartışmalar için bkz. Öngen (1994), Edgell (1998), Özuğurlu 
(2005), Narin (2005) ve Geniş (2006).
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şeması değil, kapitalist toplumu analiz yöntemidir.9 Elbette son kertede her şey 
somutun zenginliğinde belirlenecektir...

Marx’in teorik mirası ampirik bir çözümleme için hareket noktası olarak 
alındığında, bu mirasın somut bir toplumla bağlarının nasıl kurulduğu ana batlarıyla 
okuyucuya sunulmalıdır. Marx’in analizini, onun öncülü burjuva ekonomi politik 
geleneğinden ayıran en önemli özelliği toplumsal yapıları tarihsel oluşumlar 
olarak kavrayışıdır. Bu nedenle Marx’in değişik yazılarında öne çıkan “toplumsal 
formasyon” (social formation) kavramı Türkiye toplumunun özgünlüklerini ve 
oluşumundaki sınıf dinamiklerini kavrayabilmeınizde kullandığımız temel teorik 
açılımlardan birini oluşturmuştur.10 Geç kapitalistleşme tezlerinde öne sürülen ve 
Türkiye’de geçmişte olduğu kadar bugün de önemli tartışma alanlarından birini 
oluşturan tarımsal yapılar ve bu yapıların kendilerine özgü dinamikleri, bizim de 
toplumsal sınıf oluşumlarına tarım ve tarım-dışı olarak ayrıştırdığımız ikili (dual) 
bir toplumsal yapı perspektifiyle yaklaşmamıza neden olmuştur.

Marx’in toplum analizinin omurgası emekçiler ve üretim araçlarının tarihsel 
olarak özgül bileşimlerini tanımlayan üretim tarzları (mode o f  production) 
analizi üzerine temellenmektedir. Bu kavramsallaştırma iki ayrı toplumsal ilişki 
biçiminin birlikteliğini içermektedir. Bunlardan ilki emekçiler arasındaki işbirliği 
ve iş bölümünü içeren emek süreci (teknik işbölümü), diğeri ise emekçilerle 
üretim araçlarının özgül bileşimine bağlı olarak ortaya çıkan üretim ilişkileridir 
(,toplumsal işbölümü)." Herhangi bir üretim tarzında üretim sürecinin işlevini 
belirleyen emek süreci değil, üretim ilişkileridir. Üretim ilişkisi üretim etkinliği 
sonucu ortaya çıkan değerin bölüşümünü ve bu anlamda toplumsal sınıf 
konumlarının oluşumunu belirlemektedir. Üretim araçlarının özel mülkiyetine 
(sermaye) dayanan kapitalist toplum, yığınlar halindeki kitlelerin (doğrudan 
üreticilerin) üretim araçları üzerindeki mülkiyet haklarına son vererek, onları 
“zorunlu” emekçi kitlelerine dönüştürmekte ve toplumu sermaye (kapitalist 
sınıf) ve emek (işçi sınıfı) ekseninde iki ana sınıfın etkin olduğu bir yapıya
9 M arx’in düşünsel katkısı elbette toplumsal sınıfların varlığını keşfetmesi değil, toplumsal 

sınıfların varlığı ile üretimdeki gelişme arasındaki nedensellik bağını çözümlemesidir. M arx’in, 
Weydcmeyer’e 5 Mart 1852 tarihinde yazdığı mektubunda açıkça belirttiği gibi: “( .. .)  Modem 
toplumda sınıfların, hele hele sınıf mücadelesinin varlığını keşfetme şerefini hak etmiş 
filan değilim. Sınıf mücadelesinin tarihsel gelişmesini burjuva tarihçileri, sınıfın ekonomik 
anatomisini de burjuva iktisatçıları, benden çok önce yazmışlardı.” Bu nedenle M arx’in asıl 
katkısı sınıflı bir toplum olarak kapitalizm analizinin kendisidir.

10 Kapitalizmin toplumsal yapısı nesnel olarak üretim ilişkilerine tabi olsa da, yukarıda 
vurgulandığı gibi, somut toplumsal oluşumlar olarak verili bir toplumun içinde, ona özgü 
dinamiklerle birlikte çözümlenebilir. Bilindiği gibi Marx, toplumsal formasyon terimini ilk kez 
Grundrisse'de kullandı. Sosyoekonomik Formasyon ya da Toplumun Ekonomik Formasyonu 
kavramının ilk kapsamlı açıklamasına ise Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'nm  ünlü 
Önsöz’ünde yer verdi.

11 M arx'in sınıf oluşumları üzerine tartışmaları ve sınıf analizinin Marksist geleneğin farklı 
temsiliyetleriııdeki açıklamaları için bkz. Öngen (1994, 2002).
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dönüştürmektedir. Kapitalist ekonomik gelişmenin mantığını yansıtan bıı iki 
kutuplu parçalanma somut toplumlarda hiç kuşkusuz ara sınıfların varlığıyla 
gerçeklik kazanmaktadır. Marx elbette ne emekçi sınıflar için ne de kapitalist 
sınıflar için türdeş yapılar öngörmemiştir.12 Sermaye çevriminin bizatihi kendisi 
kapitalist toplumda farklı sermaye (para, üretken ve ticaret) gruplarının varlığına 
işaret etmekte iken, sürekli olarak dönüşen emek süreçlerinin varlığında emekçi 
sınıflar da homojen yapılar sergilememektedir. Bu anlamda Marx’in analizinde 
işçi sınıfı işin niteliğiyle ve yalnızca üretken emek ile sınırlanmamıştır, kolektif 
bir eylemin parçası olarak üretken olmayan emek türlerini de (beyaz yakalıların 
önemli bir bölümünü de) içerecek şekilde belirlenmiştir.13 Marx’in kolektif 
işçi olarak tanımladığı bıı oluşum bizim analizimizde de Türkiye’de işçi sınıfı 
oluşumunu tanımlamamızın hareket noktasını oluşturmuştur.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi bu çalışmalarımız ilk olarak birey ve hane 
halklarının gelir ve harcama verilerini içeren HHBA’lar üzerine temellendirildi. 
Ancak ülkemizde çalışma hayatına ilişkin asıl veri seti Hane Halkı İşgücü 
Anketleri’dir (HHİA). Bu nedenle bizim HHBA’den sınıf oluşumlarımıza ilişkin 
türettiğimiz gözlemler ile bu veri setinden türetilebilecek gözlemler arasındaki 
uyum genel olarak bulgularımızın tutarlılığı açısından son derece önemlidir. Bu 
noktada Günaydın’ın (2011) çalışması bizim daha önce geliştirdiğimiz şemaları 
HHİA’ya taşıyarak bu tür bir karşılaştırma yapabilmemize olanak sağlamıştır. 
HHBA'dan elde ettiğimiz sonuçlara başka çalışmalarımızda genişçe yer

12 Marx Ücretli Emek ve Sermaye (1847), Louis Bonaparte 'm IS Brıtmaire ’i (1853), Grundrisse 
(1857), Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859), Artı Değer Teorileri (1861) ve elbette 
başyapıtı olan Kapital'de (1867) gerek burjuvazi gerekse emekçi sınıfların farklı katmanlarını 
somut toplumsal oluşumlarla ilişkilendirerek tanımlamaktadır. Örneğin Louis Bonaparte'm 18 
Brunıaire'inAc finans ve sanayi burjuvazisinden oluşan sermaye ve emeğin yanında, küçük 
burjuvaziden, toprak sahiplerinden ve özgür çiftçilerden söz eder. Yine başka çalışmalarında 
çiftçi, köylü, tarım işçileri ve lümpen proletarya gibi toplumsal gruplar M arx’in çalışmalarında 
yer alır. Ancak çalışmalarında bu oluşumlar "geçiş sınıfları”, yani zamanla kapilalizmiıı 
temel kutuplarına eklemlenecek geçici unsurlar olarak yer alırlar. Artı Değer Teorilerinin 
orta sınıflara ilişkin çözümlemeleri de net bir çoğulculuğu resmeder. Marx, orta sınıfları, 
küçük üreticilerden, küçük burjuvaziden, pazarlama, satın alma, satış işleriyle uğraşanlardan, 
aracılardan (toptancılar, dükkân sahipleri, spekülatörler), sermaye adına kumanda edenler 
(yöneticiler, denetçiler) ile onların yardımcıları, muhasebeciler, sekreterler ve son olarak 
hukukçulardan, gazetecilerden, ruhban sınıfı ve ordu ile polis gibi devlet görevlilerinden oluşan 
geniş bir yelpazede değerlendirir; bkz. Öngeıı (2002: 20-22).

13 Ayrıca “global işçi” kavramına da yer veren Marx, Kapital’in “Üretim Sürecinin Dolaymışız 
Sonuçları” başlığını taşıyan bölümünde, zamanla gelişecek olan teknolojik emek biçimlerinin 
(üretken olmayan emek türleri) işçi sınıfının kapsamı içinde yer alacağına işaret eder. Kolektif 
işçi ile eşanlamlı olarak kullanılan global işçi teriminin, özellikle teknolojik gelişmelerin emek 
süreci üzerindeki etkilerine bağlı olarak günümüzde önemleri giderek artan teknokrat, bilimci, 
araştırmacı, profesyonel mühendis gibi emek türlerini nitelediği bellidir (Öngeıı, 2002: 22). Bu 
konudaki teorik tartışmalar ve Türkiye’de mühendis ve mimarların sınıf oluşumları hakkında 
bir analiz için bkz. Köse ve Öncü (2000).
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verdiğimizden bu çalışmada sadece bu iki farklı veri setinden elde edilen nesnel 
sınıf pozisyonlarının karşılaştırmasına yer verilmiş ve Günaydın’m (2011) bu 
alanda elde ettiği sonuçlar öne çıkarılmıştır.

1) T ü rk iye’de Birey vc Hane H alkları S ın ıf O luşum ları: 
Karşılaştırmalı Gözlemler

Sürdürdüğümüz çalışmalara söyleyebileceğimiz ilk şey yöntemsel olarak 
ampirizmin tuzağından kaçınılmaya özenle dikkat edilmiş olduğudur. Toplumsal 
sınıflar başlangıçta teorik olarak kurgulanmış ve bu kurgunun ardından ampirik 
olarak inşa edilmişlerdir. Yine de kuşkusuz gerçeklik saf teorik bir dünya değildir. 
Bu nedenle teorik saflığı inşa edemediğimiz yerlerde Türkiye toplumunun bizde 
tanımlı olan gerçekliğinden hareketle kimi sınırlayıcı varsayımlara da gidilmek 
zorunda kalınmıştır. Çalışmalarda sınıf yapıları öncelikle bireyler düzeyinde 
ve ardından hane halkları (aileler) düzeyinde oluşturulmuşlardır. Bizce bu 
çalışmaların en önemli katkılarından birisi ailenin toplumsal sınıfların öznesi 
(ıınit ofclass) olarak analize dâhil edilmesi olmuştur.14

Ek 1,2 ve 3’de bu çalışmalarda sürdürdüğümüz yöntem ayrıntıyla okuyucunun 
dikkatine sunulmuştur. Şekil 1 -a ve 1 -b’de, sırasıyla, HHBA ve HHİA’den türetilen 
hane halkları sınıf oluşumları teorik soyutlamalarına göre resmedilmişlerdir. 
Şekillerin dikey eksende sınıfların üretim ve mülkiyet ilişkilerindeki (modes 
o f  produetion), yatay ekseninde ise ülkemizdeki tarım/tarım-dışı toplumsal 
oluşumlardaki (socialformation) pozisyonları sergilemektedir.Bu iki sınıf şeması 
arasında ki en önemli farklar Günaydın (2001)’nın HHİA üzerinden sürdürdüğü 
çalışmasında rantiye, küçük işletme sahipleri, özel yönetim emeği, mülkili ve 
miilksüzemekçi sınıflarayrımının yapılamaması olmuştur. Bu katmanlardan sayıca 
azımsanmayacak ağırlıkta olan küçük işletme sahipleri Günaydın’nın çalışmasın 
da küçük burjuva sınıfları arasında yer almakta ve bu sınıf katmanının toplumdaki 
ağırlığını artırmaktadır. Rantiyeler ise toplumun değişik katmanlarına dağılarak 
nötrleşmektedir. Tablo l ’de bu oluşumlara ilişkin karşılaştırmalı gözlemler, 
toplumsal sınıfların iktisaden faal nüfusa oranları olarak sunulmuştur15.
14 Büyük ölçüde “çalışan kadınlar” sorunuyla Goldthorpe (1983) ve diğer yeııi-Weberci sınıf 

tartışmalarda öne çıkarılan bu durum, özellikle Wright’ın (1997) çalışmalarıyla neo-Marksist 
sınıf yazınına da dâhil edilmiştir.

15 Ek’ler de ayrıntıyla tartışıldığı gibi toplumsal sınıf oluşumları iş süreçleri (ya da emek gücü) 
içinde yer alan bu gruplar üzerine inşa edilmiştir. Buna rağmen birey düzeyinde sürdürdüğümüz 
analizlerde, toplumun bütününe ilişkin çözümlemeler yapabilmek için, iş süreçlerinin dışında 
kalanlar ve emeklilere ilişkin gözlemlere de yer verilmiştir. HHBA’den türettiğimiz sınıf 
gözlemlerinin başlangıç yılı 2002 yılıdır. Ancak burada karşılaştırma yapabilmek amacıyla 
2004-2009 yıllarını kapsayan sonuçlar kullanılmıştır. Bunun dışında HHBA ile HHİA 
süreçlerindeki farklılıklar da genel eğilimlerde değil ama değerlerde bir farka yol açmaktadır. 
HHBA’da hane takip sistemi yoktur. 3 ayda bir hane grubunun belirli bir oranı değiştirilerek 
yeni hanelere gidilir.
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Bu açıdan söylenebilecek ilk şey iktisaden faal nüfus HHBA’de daha 
yüksek çıkmaktadır. Bu durumun veri tabanından gelen farklılıkların dışındaki 
en önemli nedeni HHİA’de “iş ve çalışma hayatına” ilişkin verilerin büyük 
ölçüde ILO’nun hukuki ve kategorik tanımlarına tabi oluşudur. Bu yaklaşımın 
sonucunda anketlerdeki işsizler ve çalışmayanlara ilişkin gözlemler, içinde her 
türden toplumsal konumdaki bireyin yer aldığı, işsizliği bir tür iradi durınn 
gibi kavrayan kategorik gözlemlere dönüşmektedir. Oysa işgücü’nün başka bir 
teorik perspektiften yorumlanması, bu kitlelerin hiç değilse bir kısmının, çalışma 
yaşamının dışında olsalar da ya  da iş aramaktan vaz geçmiş gibi görünseler de 
aslında emek gücünün bir parçası olduklarını öngörebilir. HHBA üzerinden 
sürdürdüğümüz çalışmalarda toplumun iş süreçlerine katılma durumu Marx’ın 
yedek işgücü (reserve army of labor) tanımlamasına uygun olarak geliştirilmeye 
çalışılmış; bu anlamda fiili bir durum olaral değil, belirli varsayımlarla türettiğimiz 
toplumun potansiyel işgücü analize katılmıştır16. Örneğin 2009 yılı dikkate 
alındığında HHİA’de iktisaden faal nüfus 24.653.408 kişi olarak bulgulanmasına 
rağmen bu sayı HHBA’de 29.963.952 dir. Bu farklılığın en önemli bileşenlerini 
sayıca yüksek olan işsizler, ücretsiz aile emekçileri ve tarım emekçileri grupları 
oluşturmaktadır. HHİA’de çalışma yaşamının dışında tutulan ve çoğu bu gruplar 
içinde yer alan azımsanmayacak sayıda birey HHBA’de “işsizlik ve işe yönelme 
durumları sorgulanarak” potansiyel işgücü içersinde değerlendirilmiştir.

16 Marx sermaye birikimi sürcciııdc ortaya çıkan teknik değişmelerin emekçi sınıfların bir 
kısmının işsiz kalmasına yol açacağını, bunun kapitalist üretimin kendine özgü bir niteliği 
olduğunu vurgulamaktadır. “Marx bu topluluğu akıcı yedek emekçi ordusu olarak adlandırır. 
Sermaye birikimi, tahrip ettiğinden daha fazla iş yarattığında bu topluluğun miktarı azalır ve 
tersi durumda ise eski miktara geri döner. Bu akıcı yedek ordunun yanı sıra Marx kapitalist 
toplumdaki göreli artık nüfusun farklı iki ana bileşenini tanımlar. Kendilerini, örneğin 
geleneksel tarımcılıkla kapitalist üretim ilişkilerinin dışında yeniden üreten bu insanlar, bir 
şekilde emek güçlerini satmaya sürüklenebilirler. Böylelikle saklı yedekler ordusu meydana 
getirirler. Yirminci yüzyıl kapitalist ekonomilerinde bu saklı yedekler ordusu özellikle az 
gelişmiş ülkelerde varlık göstermektedir ve emek gücünün sürüklenmesi göç biçiminde 
gerçekleşmektedir... Kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olduğu ülkelerde kadın emek 
gücünün arz potansiyeli gizli yedekler ordusunun önemli bir kısmını oluşturabilmektedir. Son 
olarak Marx durgun yedekler ordusunu, yani emek gücünün niteliği gerileyen veya becerileri 
güncelliğini yitirmiş veya hiç gelişmemiş ve toplumsal üretimin ve örgütlü toplumsal yaşamın 
uç marjinal noktalarında varlığını sürdürmekte olan insanları ele alır... Akıcı ve saklı yedek 
emekçi ordusundan kaynaklanan mevcut ve potansiyel rekabet, ücretlerin çok fazla miktarda 
artmasına veya tarihsel olarak tespit edilmiş ortalama yaşam standardının üzerine uzun süreli 
çıkmasına engel olur.” Foley (2010: 85-86).
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Şekil 1: H H B A v e  H H İA ’den  T ü re tile n  H an e  S ın ıf  O lu şu m  H a r ita la r ı  
________(a) H an e  H a lk ı B ütçe A n k e tle r in d e k i S ın ıf  O lu şu m la rı_______

Mülkiyet Sa/ıipliği: 
T oprak /S erm aye

•Biiyük Köylüler 

•Köylüler

•Kırsal Rantiyeler

T a r ım s a l
F aa liy e tle r ' Toprak Sahibi Geçimlik KSyfü> 

Tarım Emekçileri

•Topraksız Geçimlik Köylüler 

•Kırsal İşsizler

•Kapitalistler 

•Küçük İşletme Sahipleri

•Kent Rantiyeleri

•Kentli Profesyoneller

•Nitelikli Emekçi er

•Mülk Sahibi Emekçiler

•Mülksüz Emekçiler

•Kent İşsizleri

İşgücü: 
T an ın /T a n ın  Dışı Kmck

(b) H an e  H alk ı İşgücü  A n k e tle r in d e k i S ın ıf  O lu şu m la r
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Yine dc verilerin niteliği ve yapılandırmalardaki farklılıklara rağmen 
toplumsal sınıf oluşumlarının ağırlıkları ve zaman içerisinde gösterdikleri 
değişim eğilimlerinde önemli benzerlikler bulgulanmaktadır. Birey düzeyinde 
değerlendirildiğinde her iki analizde de iktisaden faal kabul edilen kitlenin en 
önemli bileşenini beklenildiği gibi emekçi sınıf katmanları oluşturmaktadır. 
HHİA’de bu kitlenin iktisaden faal nüfusa oranı 2004 yılında % 74,72’den 
2009 yılına gelindiğinde % 77,2l ’ye çıkmıştır; bu oranlar HHBA’de, sırasıyla, 
% 76,80 ve % 78,31 olarak gerçekleşmiştir. Bu eğilim her iki veri setinden 
de yapılan hesaplamalarda giderek artan işçileşme eğilimini ortaya koymaktadır. 
Kentli nitelikli emekçi katmanları her iki veri setinde yaklaşık olarak emekçi 
sınıf katmanlarının % 5’i olarak bulgulanmaktadır. Kent emekçileri HHİA’de 
2002 yılında iktisaden faal nüfusun % 41,72’si, 2008’de % 47,66’si olarak 
hesaplanmakta, bu oran krizin etkisiyle 2009 yılında % 44,84’e gerilemektedir. 
Benzer bir eğilim HHBA’den türettiğimiz potansiyel olarak faal nüfusun 2004’de 
% 35,83’ne, 2008’de % 45,82’sine ve 2009’da da geriliyerek % 42,46’na karşılık 
gelmektedir. Tarım emekçileri HHİA’de 2004-2006 yılları arasında % 1,60 ile 
% 1,70’ 1er dolayında salınım göstermiştir. Bu oranlar HHBA’de yaptığımız 
potansiyel hesaplamalarda daha yüksektir. 2002 yılında potansiyel faal nüfusun 
% 2,86’sına karşılık gelen tarım emekçileri giderek eriyerek (ya da kentli emekçi 
sınıf katmanlarına eklenerek) 2009 yılında % 1,86’ya gerilemiştir. Her iki veri 
setinden de ücretsiz aile emekçilerinin zaman içinde azalma eğilimi sergilediği 
gözlenmektedir. Ücretsiz aile emeğinin kullanıldığı en önemli iktisadi oluşumun 
tarım olduğu düşünülürse, bu eğilim Türkiye’de tarımsal yapılarda giderek 
yoğunlaşan çözülmenin doğal bir sonucu olarak karşılanmalıdır. İşsizler kitlesi 
HHİA’den elde edilen bulgularda 2004-2008 yılları arasında % 10 ile % 11 
arasında yer alan bir bantta gerçekleşmiş, bu oran 2009 yılında yine krizin etkisini 
yansıtacak şekilde % 14,08 düzeyine yükselmiştir. Diğer taraftan HHBA’de 
yapılan potansiyel işgücü tanımlarında bu oran 2004 yılı için % 16,60 ve 2009 
yılı için ise % 15,72 olarak hesaplanmıştır.

Her iki çalışmada da çiftçi / köylü olarak tanımlanan grupların iktisaden faal 
nüfusa oranı % 10’lar düzeyindedir. İki sınıf haritası arasındaki en önemli farklar 
küçük burjuva ve burjuva sınıf oluşumları arasında gözlenmektedir. HHİA’de % 
10’lar HHBA’de ise % 5’ler düzeyinde gözlemlenen bu farklılığın asıl nedeni, 
yukarıda vurgulandığı gibi, HHİA’de küçük işletme sahiplerinin küçük burjuva 
sınıf oluşumunun içinde değerlendirilme zorunluluğundan kaynaklanmıştır. 
Türkiye’de yaygın olan bu türden küçük ölçekli kapitalist işletmelerin varlığı iki 
analizin bulguları arasındaki sapmanın temel nedenini oluşturmuştur. HHİA’de 
yüksek gözlemlenen küçük burjuva oluşumlarının doğal olarak tersi burjuva sınıf 
oluşumu için ortaya çıkmaktadır. Tablo 1 ’de HHBA’den elde edilen burjuva sınıf 
katmanları (kapitalistler, küçük kapitalistler ve kentli rantiyeler) karşılaştırma
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Tablo 1: H H B A  ve H HİA’den Haneler Düzeyinde Türetilen Sınıf O luşum ları  ( %  Olarak).

HHİA Kıllanılarak Elde Edilen Birey Sınıf Haritası % HHBA Kullanılarak Elde Edilen Birey Sınıf Haritası %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Burjuva Sınıf O luşundan 4,93 5,29 5,50 5,46 5,51 5,17 7,66 7,12 7,75 7,09 7,44 6,72

Kapitalistler 0.88 0,86 0,91 0,92 0,89 0,86 4,02 3,63 3,98 3,93 3,80 3.17
Küçük Kapitalistler 3.66 4,05 4,21 4,23 436 4.04
Kentli Profesyoneller 0,39 038 039 0.31 0.26 0.27 0.19 031 039 0.15 0,11 0.15
Küçük Burjuvalar 9,66 10,38 10,05 9,18 8,67 8,41 4,67 4,76 5,99 4,38 4,30 4,85
Ç iftçi/K öylüler 10,69 10,05 9,52 9,45 9,20 9,21 10,87 11,37 10,33 8,71 8,27 10,12
Em ekçiler 74,72 74,29 74,93 75,91 76,61 77,21 76,80 76,75 75,93 79,82 79,98 78,31

Kentli Nitelikli Emekçiler 5,15 5,39 5,50 5,13 4,96 4,99 4,59 4,72 4,52 4,75 5,47 4,77
Kentli Emekçiler 41.72 43,85 45,68 47.47 47,66 44,84 35,83 3732 40,67 46,13 45,82 42,46
Tarım Emekçileri 1,67 1.70 1,69 1,62 1,72 1,66 2,86 2,43 2.70 1,92 2,14 1,86
Ücretsiz Aile Emekçileri 15,33 12,69 11,80 1139 11,29 11,64 16.91 17.36 1334 12,18 10,51 13.50
işsizler 10.85 10.66 10.26 10.30 10.99 14.08 16.60 15.02 14.79 14.85 16.05 15.72
İktisadeıı Faal Nüfus 21.971.764 22.392.454 22.694.829 23.072.131 23.760.642 24.653.408 27.103.084 28.253.245 27.306.954 26.509.216 27.660.078 29.963.952

HHİA Kullanılarak Hesaplanan Hane Sınıf Haritası % HHBA Kullanılarak Elde Edilen Hane Sınıf Haritası %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Burjuva Sınıf O luşundan 7,97 8,34 8,66 8,54 8,65 7,80 15,07 14,14 14,70 13,32 14,66 14,12

Büyük Sermayedar] Haneler 1,41 1.41 1,42 1,42 1,42 1,19 5,17 4,70 4,76 4,58 4.77 4,39
Küçük Sermayedar Haneler 5,91 6,42 6,59 6,60 6,84 632
Kentli Profesyonel Haneler 0.64 0.51 0,65 0,52 0,39 0.40 039 0,32 0.51 036 030 037
Küçük Burjuva Haneler 15,04 15,79 15,25 13,97 13,16 13,49 8,09 8,31 9,66 7,29 7,12 7,92

Çifçi/Köylü Haneler 14,78 12,97 12,14 12,03 11,74 13,76 14,39 14,84 11,74 10,10 9,22 12,21

Emekçi H aneler 56,81 57,64 58,91 60,54 60,90 57,54 56,57 57,07 58,94 64,48 63,38 57,69

Kentli Nitelikli Emekçi Haneler 6,68 6.80 6,98 6.47 632 632 7,63 İ t e 6,68 7,82 8,78 7,82
Kentli Emekçi Haneler 4833 48.91 50,00 52,13 52,65 4931 46,11 47,17 49.73 54,97 52,65 4830
Tarim Emekçisi Haneler 1.93 1,93 1,94 1,94 2,06 2,12 2,82 2,26 2.53 1,68 1.95 1.68
İşsiz Haneler 5.40 5.26 5.04 5.05 5.68 7.41 6.17 5.96 5.48 5.07 5.82 8.32

Kentli İşsiz Haneler 4.37 4.24 4,01 3,88 439 5,69 4,40 4,68 3.68 3,62 4,19 5.5C
Kırsal işsiz Haneler 0,90 1.16 1.03 1,16 1,29 1,72 1,77 138 1.79 1.44 1.63 2,82

İktisadcn Faal H aneler 12.531.978 12.712.120 12.799.915 13.098.367 13.393.411 13.157.117 14.913.523 15.302.115 15.466.506 15.104.051 15.434.130 16.644.374

K aynak: Kendi çalışmalarımızın sonuçlarından derlenmiştir.



yapabilmek amacıyla toplıılaştırılarak sunulmuştur. Bu katmanların bileşenlerinin 
toplamı iktisaden faal nüfusun % 7’leri düzeyindedir.

Tablo 1 'in ikinci parçasında hane halkları düzeyinde türettiğimizsınıfoluşumları 
ve bu oluşumların iktisaden faal haneler içindeki oranlan sergilenmektedir17. Her 
iki veri setinden elde edilen bulgularda yine yukarıda tanımladığımız farklılıkların 
izleri gözlemlense de, hane sınıf oluşumları arasındaki benzerlikler belirgindir. 
Birleşik olarak değerlendirildiğinde Türkiye’de emekçi sınıf katmanlarının 
oluşturduğu haneler iktisaden faal hanelerin % 60'Iarı dolayındadır. Bu sınıf 
oluşumlarının en önemli katmanım iktisaden faal haneleri % 50’leri dolayında 
varlık sergileyen kentli emekçi haneleri oluşturmaktadır. Bizce önemli diğer bir 
bulgu ise içinde hiç bir çalışanın bulunmadığı, iktisaden faal hanelerin % 5’ini 
aşkın emekçi sınıf hanelerinin varlığıdır. Bu oran 2009 yılında önemli oranda 
artmakta ve HHİ A’den elde edilen gözlemlerde % 7,41 ’e ve HHBA’den elde edilen 
gözlemlerde ise % 8,32’e yükselmektedir. Önemli ölçüde kentsel mekânlarda 
yoğunlaşan bu hane sınıf katmanları, hiç kuşkusuz toplumun umutsuz ya da 
dışlanmış olarak tanımlanabilecek kitlelerinin ana bileşenlerini oluşturmaktadır18. 
İki çalışmada da çiftçi/köylü olarak toplıılaştırılarak sunulan haneler HHİA’de 
2002’deki % 14,78’li oranından 2009’da % 13,76’ya; HHBA’de ise % 14,39’dan 
% 12,21 ’e gerilemiştir19. Elbette bu yine birey sınıf oluşumlarında tespit ettiğimiz 
Türkiye’deki tarımın çözülüşünün haneler düzeyindeki tekrarıdır. HHÎA’de 
küçük işletme sahipliğinin burjuva sınıf katmanları içinde değil de küçük burjuva 
oluşumları arasında yer almasından kaynaklanan simetrik farklılık bu düzeyde 
de ortaya çıkmaktadır. Bu farklılık sonucunda HHBA’dan yapılan analizlerde 
burjuva, HHİA’dan yapılan analizlerde ise küçük burjuva hane sınıf oluşumlarının 
ağırlıkları daha fazla çıkmaktadır.

2) T ü rk iye’de Toplum sal S ın ıf H areketliliği Ü zerine G özlem ler

Hiç kuşkusuz toplumsal sınıf oluşumları durağan yapılanmalar değildir. 
Sınıflar içi ve sınıflar arası devinim burjuva toplumunun dokusunda vardır. 
Bu dönüşümün temel eğilimlerini belirlemek toplumsal yapıdaki değişim 
dinamiklerini anlayabilmemiz için de zorunludur. Çalışmanın bu bölümünde 
birey düzeyinde toplumsal sınıf yapısında ortaya çıkan dönüşümler Günaydın 
(201l)’de sunulan bulgulardan hareketle analiz edilmeye çalışılmaktadır20. Bu
17 İktisaden faal kabul edilen haneler içinde farklı konumlarda çalışan kişilerin ya da işsiz olup, iş 

arayan kişilerin bulunduğu haneleri temsil etmektedir.
18 Türkiye’de yoksulluğun sınıfsal görünümü ve gelişimi için bkz.. Köse ve Bahçe (2009).
19 Tablo'da çiftçi/köylü olarak toplıılaştırılarak sunulan gruplar. Şekil l 'd e  tarımsal faaliyetlerde 

yer alan tarım emekçileri dışındaki sınıf oluşumlarını temsil etmektedir.
20 HHİA’de yer alan verilerden bireylerin birönceki yıla ilişkin toplumsal konumlarını sorgulamak 

mümkündür. Bu tür bir veri HHBA’de yer almadığı için hurdaki analiz salt HHİA’ne dayanılarak 
sürdürülmüştür.
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amaçla HHİA’de yer alan bireylerin “bir önceki yıla ilişkin çalışma bilgileri 
kullanılarak” o yıla ilişkin toplumsal konumları oluşturulmuş ve bu konumları 
aynı bireylerin mevcut (cari) yıldaki toplumsal konumlarıyla karşılaştırmıştır. 
Tablo 2 ve 3 bu amaçla düzenlenmiş olup, farklı toplumsal konumlardaki 
değişimin boyutları ve nitelikleri sergilenmiştir.

Tablo 2 ’de farklı toplumsal konumda bulunan bireylerin bir önceki yıla göre 
toplumsal konumlarındaki değişim eğilimleri verilmiştir. Beklenildiği gibi söz 
konusu eğilimin en yüksek olduğu grup bir önceki yıl işsiz olan kitlelerdir. 
2009 yılında 2008 yılında işsiz olan kitlenin % 53,7’si toplumsal konumunu 
değiştirmiştir. Bu açıdan Türkiye toplumuna ilişkin en karakteristik dönüşüm 
(aşağıda detaylarıyla tartışılacağı gibi) tarım emekçilerinde gözlenmektedir. 
Analiz yılımızın başlangıcı olan 2004 yılını izleyen düzenli bir artış eğilimiyle 
bu sınıf oluşumunda yer alan bireylerin toplumsal konumları değişmiştir. 2004 
yılında % 19,8 olan bu oran 2009 yılında % 45,1’dir. Bu dönüşümün yine en 
belirgin olduğu diğer sınıf oluşumu (kentli) emekçi sınıflardır. 2009 yılında bu 
sınıf pozisyonundaki bireylerin % 16,4’ünün toplumsal konumu değişmiştir. Bu 
eğilimin göreli olarak durağan olduğu toplumsal sınıf katmanları bizim çiftçi / 
köylü olarak toplulaştırdığımız bireylerin bulunduğu toplumsal konumlara aittir.

T ab lo  2: B irey le rin  T o p lu m sa l K o n u m u n d a k i D eğişim  Y ö n e lim le ri,
% Oranları.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
İşsizler 51,5 49,2 51,1 52,8 56 53,7
Tarım  Em ekçileri 19,8 23,2 29,5 33,5 36,4 45,1
Kentli Em ekçiler 14,1 15,4 14,9 14,8 15 16,4
Küçük B urjuvalar 7,6 9,1 9,2 9,5 10 11,1
Em ekliler 5,3 6,3 6,6 5,7 5,9 5,3
Ücretsiz Aile İşçisi 5,0 7,3 8,9 9,2 9,5 9,7

B urjuvalar 4,9 6,1 6,3 6,1 6,4 5,3
İşgücü Dışındakiler 4,5 4,7 5,6 5,6 6,2 6,0
Çiftçi / Köylüler 2,6 6,3 0,5 5,5 4,4 2,1

K aynak: G ü nayd ın  (2011)’in son u ç la rın d an  d e rlenm iştir.

Kuşkusuz toplumsal konumlarda ortaya çıkan bu dönüşümler, dönüşümlerin 
yönü incelendiğinde daha anlamlı olacaktır. Ancak böylelikle toplumsal 
konumların hangi sınıf pozisyonlarına (ya da konumlarına) doğru değiştiğini 
analiz etmemiz mümkün olacaktır. Tablo 3 bu amaçla düzenlenmiştir. Tablo’da 
farklı toplumsal konumlarda bir önceki yıla göre konum değişikliği yaşayan 
bireyler toplamı ve bu bireylerin hani konumlara doğru değişim gösterdikleri 
yüzdeler olarak sunulmuştur.
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Tablo 3: Sınıf Pozisyonu Değişenlerin K atıld ık ları S ınıflar ve %  O ran lar ı .

Toplumsal K onum lar Bir Önceki Yıla Ait Toplumsal K onum lar
Serm aye Sınıfları

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sınıf Değiştirenlerin 
Sayısı 24.520 33.593 42.564 38.527 66.722 56.532

K üçük B urjuva 9 8 6 6 6 6

Köylü 1 1 1
Tarım  Emekçisi 1 1
Emekçi 24 29 33 20 37 31

Ücretsiz Aile işçisi 1 1 1
İşsizler 37 34 31 33 28 36
Emekli 11 11 13 20 11 13
İşgücü Dışındakiler 18 18 18 19 17 13

K üçük B urjuvalar
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sınıf Değiştirenlerin Sayısı 117.910 138.889 156.951 155.734 173.138 169.997
Serm ayedar 5 5 6 5 5 3

Köylü 1 2 1 2 2 1
Tarım Emekçisi 1 1 1 1 1
Emekçi 29 32 36 37 36 29

Ücretsiz Aile İşçisi 1 1 2 1 1 1

İşsizler 32 24 21 21 25 27

Emekli 11 9 11 9 9

İşgücü Dışındakiler 21 27 24 24 22 28

Çiftçi / Köylüler
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sınıf D eğiştirenlerin Sayısı 41.284 39.598 50.932 51.234 75.067 77.508
Serm ayedar 1 1 2 2 1 1
K üçük B urjuva 10 9 9 10 8 9

Tarım  Emekçisi 1 4 5 5 6 6
Emekçi 31 27 31 32 32 29

Ücretsiz Aile İşçisi 1 2 2 1 4

İşsizler 6 4 4 6 6 8

Emekli 9 9 9 9 8 10
İşgücü D ışındakiler 42 44 37 35 37 34
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Tarım  Em ekçileri
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sınıf Değiştirenlerin Sayısı 84.074 72.408 84.530 94.000 115.207 354.688
S erm ayedar 1 1
K üçük Burjuva 1 3 2 3 3 2

Köylü 1 3 3 1
Emekçi 15 20 27 27 25 34
Ücretsiz Aile İşçisi 1 1 2 2 3 2
İşsizler 17 20 20 19 20 29
Emekli 1 2 1 3 1 4
İşgücü D ışındakiler 63 54 47 43 44 27

Kentli Em ekçiler
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sınıf Değiştirenlerin Sayısı 991.956 1.031.092 1.140.383 1.219.710 1.474.014 1.498.168

Serm ayedar 1 2 3 3 3 2
Küçük Burjuva 5 6 6 6 5 4
Köylü 1 1 1 1 1
Tarım  Emekçisi 1 1 1 1 1 1
Ücretsiz Aile İşçisi 1 2 2 2 2 2
İşsizler 50 46 46 48 50 61
Emekli 10 11 10 10 8 6
İşgücü Dışındakiler 30 31 32 30 30 24

İşsizler
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sınıf Değiştirenlerin Sayısı 1.281.358 1.537.235 1.575.505 1.644.033 1.676.041 1.888.627

Serm ayedar 1 1 1 1 1 1
Küçük B urjuva 5 5 4 4 4 4
Köylü 2 1 1
Tarım  Emekçisi 2 3 3 3 3 4

Emekçi 57 54 53 52 53 57
Ücretsiz Aile İşçisi 1 2 1 1 1 1
Emekli 1 1 1 1
İşgücü Dışındakiler 33 33 37 38 36 31
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İşgücü Dışında
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sınıf Değiştirenlerin Sayısı 1.469.624 1.650.545 1.653.487 1.768.883 1.753.865 1.710.781

Serm ayedar 1 1 I 1 1 1
Küçük B urjuva 3 4 4 3 3 4

Köylü 3 4 3 1
Tarım  Emekçisi 2 3 3 3 4 4
Emekçi 37 43 43 44 43 37
Ücretsiz Aile İşçisi 10 11 11 11 11 11
İşsizler 41 34 34 32 33 39
Emekli 4 4 4 3 3 4
K aynak: G ü n ay d ın  (2011)’in son u ç la rın d an  derlenm iştir.

Tabloda yer alan sonuçları dönüşümün en belirgin olduğu işsizler grubunu ele 
alarak başlayalım. Analizimizde bireylerin bir önceki toplumsal konumlarını da 
biliniyor olması mevcut yılda işsiz olan bireylerin bir önceki yıldaki toplumsal 
konumlarını görebilmemizi, böylelikle zaman içinde toplumdaki işsizlik döngüsünü 
sorgulayabilmemizi olanaklı kılmaktadır. İlk olarak çalışmanın sonuçlarına göre, 
2004-2009 yıllarının ortalaması olarak bir değerlendirme yapıldığında, belirli bir 
yılda işsiz olan bireylerin % 47,5’inin bir önceki ydda da işsiz olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu anlamda Türkiye’de işsizlik olgusunun azımsanmayacak bir 
kitle için kalıcı bir özellik kazandığı (yapısallaştığı) söylenebilir. Bir önceki yıl 
işsiz olan kitlenin izleyen yılda katıldığı en önemli toplumsal sınıf oluşumu ise 
emekçi sınıf katmanlarıdır. Bu oran 2009 yılı için % 57’dir. Bu sonuç, Tablo 2’de 
sunulan sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde 2009 yılında, 2008 yılında işsiz 
olan bireylerin % 53,7’sinin toplumsal konumlarında değişiklik olduğu (1.888.627 
kişi) ve bu kişilerin % 57’siniıı emekçi sınıflara eklendiği anlaşılmaktadır. İşsiz 
bireylerin toplumsal mobilitesinin diğer önemli bir durağı ise, iş süreçlerinin 
(işgücünün) dışına çıkmak, yani iş aramayı terk etmektir (2009 yılı için bu oran 
% 31). Bu gözlem Tablo 3 ’de sunulan işgücü dışındaki bireylerin toplumsal 
konumlarında ortaya çıkan değişmelerle daha da ilginç bir görünüm kazanmaktadır. 
İşgücü dışında olan bireylerin bir kısmı izleyen yıl iktisaden faal nüfusa geçiş yapsa 
da (2009 yılında % 37’si emekçi sınıflara dâhil olmaktadır), önemlice bir kısmı iş 
bulamamakta yani işsiz kalmaktadır (2009 yılı için bu oran % 39). Ekonominin 
bütünü için değerlendiğinde bu bulgu işsizlikten işgücü dışına, işgücü dışından 
yeniden işsizliğe doğaı bir devinimin toplumun azımsanmayacak bir kesimini 
kuşattığı ortaya çıkmaktadır21. Bu açıdan bir diğer gözlem ise emek sürecine geri
21 Elbette çalışmanın bulguları bu döngünün aynı bireyler düzeyinde gerçekleştiğini 

sergilememektedir. Ancak oranların yüksekliği makro düzeyde bahsedilen döngünün varlığını 
açıkça ortaya koymaktadır. Bir önceki yıl işsiz olup mevcut yılda işgücü dışına çıkan bireylerin, 
işgücü dışında olma sebepleri incelendiğinde en önemli nedenin iş bulma umutlarının kalmaması
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dönen emeklilere ilişkindir. Bir önceki yıl emekli pozisyonda bulunan emeklilerin 
% l ’i iş arayarak işsiz konumuna (altı yıllık ortalama 31.000 civarında birey), % 
1,2’si iş bularak emekçi sınıflara (altı yıllık ortalama 44.800 birey) geçiş yaşamıştır. 
Bu bulgular emekçileşme sürecinin yalnızca yaş itibariyle emek piyasalarına yeni 
girişlerle veya üretim süreçlerinde ortaya çıkan değişimler sonucunda değil, emek 
sürecinde yer almayan ya da ayrıldığı varsayılan bireylerin geri dönmesiyle de 
genişlediğini ortaya koymaktadır22.

Toplumsal hareketliliğin çok yüksek olduğu kentli emekçi sınıfların 
konumlarındaki değişimin en önemli nedenlerinden biri işsiz kalmaktır. Bu eğilim 
kapitalizmde işsizliğin emekçi sınıf oluşumlarının doğal bir parçası ve döngüsü 
olduğunun açık bir kanıtıdır. 2004-2008 arasında % 50 civarında gözlemlenen bu 
hareketlilik, 2009 yılında sınıf pozisyonunu değiştiren 1.498.168 kentli emekçi 
kitlesi için % 61 düzeyine ulaşmıştır. Hiç kuşkusuz bu sonuç 2009 yılında 
yoğunlaşan krizin sonucu olup, krizin emekçiler için toplumsal anlamını sergiler 
niteliktedir. 2009 yılında toplam kentli emekçi sınıfa ait 1.273.443 kişi ya işsiz 
kalmış ya da işgücü dışına çıkmıştır.

Tablo 2 ’den de izlenebileceği gibi sınıf değişiminin işsizler ve emekçi sınıf 
katmanlarından sonraki en önemli halkasını küçük burjuvalar oluşturmaktadır. 
2004 yılında bu sınıfın % 14,1 toplumsal konumunu değiştirirken, bu oran 2009 
yılında % 16,4’e (169.997 kişi) yükselmiştir. Bu sınıfta da temel çözülme, genel 
eğilimi tekrarlar şekilde, işçileşme, işsiz kalma ve iş süreçlerinin dışına çıkmak 
şeklinde gerçekleşmektedir (2009 yılı için sırasıyla % 29, % 27 ve % 28). Bu 
sınıf oluşumu için öne çıkarılabilecek bir diğer gözlem bir üst sınıf pozisyona 
(burjuvalaşma) çıkış eğiliminin düştüğüdür (2009’da % 3). Diğer taraftan 
toplumsal geçişliliğin görece düşük olduğu sermaye (burjuva) sınıf oluşumlarında 
yer alan (dönem boyunca % 5-6 dolaylarında, Tablo 2) azımsanamayacak sayıda 
bir kitlenin farklı toplumsal konumlara kaydığı görülmektedir. Türkiye gibi küçük 
ölçekli işletme sayısının çok yüksek olduğu bir ülkede bu sonuç kapitalizmin 
“iflas yasası”nın doğal sonucu olarak görülmelidir. Nitekim, 2009 yılında bu 
sınıf katmanlarında yer alıp sınıf hareketliliği yaşayan 56.532 bireyin % 36’sı 
işsizleşmiş, % 31 ’i emekçi sınıf katmanlarına katılmış, % 13 gibi azımsanmayacak 
bir grupta iş süreçlerinin dışına çıkmıştır.

Tarımsal sınıf oluşumlarında gözlemlenen dönüşümler bizim analizimizde 
Türkiye toplumsal formasyonundaki dönüşümü temsil ettiği için özel bir öneme

olduğu bulgulanmıştır. Bir önceki yıl işsizken mevcut yılda işgücü dışında kalan kitlenin içinde 
iş bulma umudu kalmayanların büyüklüğü 2004 yılında 103.450’den 2009 yılında 331.350’ye 
ulaşmıştır (Bkz., Günaydın 2011). Umutsuzlar/dışlanmışlar olarak adlandırılabilecek bu grubun 
lıenı miktar lıcm de toplum içindeki oransal artışı Türkiye'de kapitalizmin mutlak çelişkisini 
yansıtan önemli bir sonuçtur.

22 İşgücü dışında olup izleyen yıl iş süreçlerine katılan önemli bir grup, hanenin yeniden 
üretiminde çalışan ev kadını ve benzeri bireylerden oluşmaktadır. 2009 yılında 30 yaş ve üstü 
bu özellikteki 154.000 bireyin iş arar hale geldiği bulunmuştur (Bkz., Günaydın 2011)
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sahiptir. Toplumsal konum değişikliğinin en düşük olduğu bizim çiftçi/köylü 
olarak toplulaştırdığımız sınıf oluşumunda yaşanan dönüşümün temel eğilimi 
yine işçi sınıfına eklenme şeklinde gerçekleşmektedir. Türkiye’de 2000’li 
yıllardan bu yana uzunca süredir yaşanan tarımın tasfiye süreci, emekçileşme 
sürecini hızlandırarak, Türkiye kapitalizmindeki emek sermaye çelişkisinin 
nesnel düzeyde derinleşmesine yol açmaktadır. Bu eğilim toplumsal mobilitenin 
cn yüksek olduğu tarım emekçilerinde (bkz., Tablo 2) çok daha yoğundur ve analiz 
dönemi boyunca güçlenerek artmaktadır. Tarım emekçileri arasında 2009 yılında 
toplumsal konumu değişenlerin sayısı 2005 yılındaki sayının yaklaşık beş katıdır. 
2009 yılında sınıf pozisyonlarında değişim yaşayan 354.688 tarım emekçisinin % 
34 kentli emekçi katmanlara eklenmiştir. Üstelik bu açıdan tarım emekçilerinin 
köylü olarak adlandırdığımız sınıf oluşumuna göre en temel farkı, kentlere 
yönelişlerinin yalnızca emekçileşmeyle sınırlı olmayışı, işsiz kalma (yani rezerv 
işgücünün bir parçası olma) pahasına kentlere bir tür zorunlu göç etmeleridir 
(2009 yılında bu oran % 29 dur). Yine bu gruplar içindeki iş süreçlerinin dışına 
çıkma (değersizleşme) eğilimi çok yüksektir (2009 yılında bu oran % 27 dir). Bu 
anlamda tarım emekçisi olarak tanımlanan grupların toplumsal hareketliliğinin 
“sefalet ve işsizleşme” eksenine sıkışmış olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Sonuç Yerine: Toplum sal Sınıflarla D üşünm ek
Siz hiç toplumu gördünüz mü? Kişisel deneyimlerimiz için kışkırtıcı 

sayılabilecek bu soru, teorik düzeyde farklı geleneklerin düşünsel yapılanmalarını 
kavrayabilmemiz için bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Bu yönelim çok boyutlu 
bir tartışma için kapı aralasa da sorun ilk elden tarafları toplumsal örgütlenmenin 
doğası ve toplumun öznesine ilişkin bir tartışmayla yüzleştirir. Yine de böylesi 
bir yönelimin bugün için sosyal bilim geleneklerini kuşatmış olan post-modern 
yaklaşımlar için kuşkulu, kendini sosyal bilim geleneğinden giderek uzaklaştıran 
günümüz iktisat ortodoksisi içinse “anlamsız” olduğunu söylemek yanlış olmaz. 
Bu gelenekler içinde toplumsal sınıf olgusu ya “darmadağın olmuş bir toplumsal 
gerçekliğin yanlış kategorik bir tarifine” ya da “geçmiş düşünce geleneklerinin 
modası geçmiş soyutlama düzeyine” karşılık gelen bir kavramsallaştırma olarak 
algılanmakta, bu yönelimi sürdüren çabalar ise salt ideolojik konumlanışlar olarak 
değerlendirilmektedirler.23 Özuğurlu’nun post-modern geleneğin Marksist sınıf 
analizlerini ve bu analizleri sürdürenlere ilişkin dikkat çektiği “üç büyük günah” 
(özcüliik, belirlenimcilik ve indirgemecilik) suçlamasında olduğu gibi:

İlgi genelden özele, bütünden tekile, tarihsel genellikten konjonktüre, 
belirlenimden kazaiye, belirlilikten göreliliğe, tutarlılıktan eklektizme, 
ilişkiselden fa rka , sınıf ve statüden kimliklere, olgulardan metinlere 
kayıyordu. Artık her sınıf analizi denemesi, özcüliik, belirlenimcilik ve

23 Bu yönelime ilişkin kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Wood (2006).
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indirgemecilik şeklindeki üç büyük günahın ezici tehdidi altındaydı (...)
(Özuğurlu, 2005: 21; vurgular bize ait).

Toplumsal yapıların sürekli, günümüzde ise hızla değiştiği açıktır. Bu yapıları 
belirli ilişkiler düzeyinde tanımlamak dün olduğundan bugün çok daha zor 
görülmektedir. Ancak karmaşa ve zorluk toplumsal ilişkilerin tarifini güçleştirse 
de bu ilişkileri belirlenimsiz kılmaz. Bugün yaşadığımız dünya dün olduğundan 
çok daha fazla kapitalist bir dünyadır. Emek süreçleri parçalanmış, toplumsal 
işbölümü ve sınıf yapıları dönüşmüş, işçi sınıfının öznel konumlanışı ciddi bir 
biçimde aşınmış, sermayenin mekansal ölçekleri ulus devletleri aşmış ve onları 
kuşatmış olsa da yaşadığımız dünyanın kapitalist bir dünya olduğu açıktır. 
Toplumların bu ana yapılanışım unutmak, bu yapılanışı bugünün gerçekliğinde 
yok saymak mümkün olabilir mi? Soyut düşünce geleneklerinde bu yönelim 
mümkün olsa da bizce bu gerçekçi değildir. Kapitalizm var oldukça, onu 
tanımlayan nesnel toplumsal yapılanmalar dönüşse de varlıklarım sürdürdükleri 
açıktır. Bizce sosyal bilimin araştırma gündemi için hayati olan, bu yapılanmayı 
deşifre edebilmek, yani dönüşümün dinamiklerini teorik ve analitik düzeyde 
serimlemek ya da bunun için çaba harcamaktır.

Hiç kuşkusuz sosyal bilimlerin farklı konumlanışlan aynı zamanda farklı 
ideolojik konumlanışlara karşılık gelmektedir. İdeolojiyle başlayan ancak 
ideolojik olarak çözümlenmeyen bir çabadır sosyal bilimlerin “bilme” sorunu. 
Farklı ideolojik konumlardaki sosyal bilimlerin somut toplumlara ilişkin tartışma 
pratiği toplumsal olgunun kavramsallaştırılması ve deşifrasyonuyla başlar. Diğer 
taraftan toplumsal olgunun genel kabul gören deşifrasyonlannın her tarihin egemen 
düşünce geleneklerinin ürünü olduğu da çok açıktır. Bu nedenle farklı ideolojik 
geleneklerden gelen sosyal bilimcilerin bu egemen deşifrasyonlan düşünsel ve 
ampirik olarak yeniden inşa etmeleri bir tür zorunluluktur. Bu nedenle çalışmanın 
başında da vurguladığımız gibi burada sunduğumuz ve sürdürmekte olduğumuz 
çalışmalar gözlemi ele geçirme ya da karşı gerçekliği oluşturma çabalarımızın 
bir ürünüdür. Bizim için toplumun “gerçek çoğul” bilgisi sınıf oluşumları 
olarak tanımladığımız bu yapıların ve bu yapılardan edindiğimiz eğilimlerin 
çözümlendiği yerde başlamaktadır. Çünkü bize göre ancak ana yapılanmaların 
varlığında özel durumlar (gerçek çoğul) analiz edilebilir. Bireylerden sınıflara, 
sınıflardan topluma doğru tanımladığımız bu yönelim öznel olanın nesnel bir 
yapılanmadaki yerini sorgulamamızı mümkün kılabilmektedir. Belirlenimcilik 
ya da indirgemecilik olunduğu iddiasıyla yapılabilecek her eleştiriye verilecek 
yanıt işte bu noktada başlamaktadır. Bütünü kavramsallaştırmadan özel olanı 
tarif etmek bütünü görmekten vazgeçmektir. Diğer taraftan elbette gerçeklik 
aynı zamanda özel durumların varlığıyla zenginleşmiş ve daha karmaşık hale 
gelmiş bir çoğuldur. Bu yönelimi ampirik bir çalışmada sürdürmek yazıda 
belirtildiği gibi birçok pratik sınırlamayla kuşatılmıştır. Üstelik kurgusu size
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ait olmayan gözlemlerden hareketle bu yönelimi sürdürmek bu kuşatmayı çok 
daha ileriye götürmüştür. Yine de eleştirel bir kurgunun perspektifinde egemen 
gözlem de kendi bağlamından koparılabilmekte, başka bir toplumun öyküsünü 
anlatabilmektedir. Burada yapılan da budur: egemen iktisadın kimliksiz bireyler 
düzeyinde sürdürdüğü gözlemleri, nesnel toplumsal belirlenimlere tabi toplumsal 
kimliklere dönüştürmek ve kapitalist bir toplumun yakın tarihindeki dönüşümlere 
bir nebze olsun ışık tutabilmek.

“Siz hiç toplumu gördünüz mü” sorusunu Türkiye toplumu için kendimize 
yöneltecek olursak, Türkiye’nin düne göre daha net bir kapitalist toplumsal 
oluşum olduğunu ve bu yönde hızla çözüldüğünü söyleyebiliriz. Tarımsal 
yapıların tasfiye olduğu, emekçi sınıfların hızla büyüdüğü net bir kapitalist 
toplumsal oluşum... Toplumun netleşmesi toplumsal bilincin de sadeleşmesi için 
bir başlangıç değil midir?
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EK İ.
HHBA’dan Birey Sınıf Pozisyonlarının Türetilmesinde izlenilen Yöntem

Şekil 2 birey düzeyinde toplumsal sınıf pozisyonlarının belirlenmesinde 
izlediğimizyöntemi sergilemektedir.2-1 Öncelikle çalışmayaşamının dışında olduğu 
kabul edilen 15 yaşın altındaki bireyler analiz dışında bırakılmışlardır. Ardından 
bu kitlenin dışında kalan bireyler “iş süreçlerine katılanlar ve katılmayanlar” 
olarak ayrılmışlardır. İşgücü süreçlerine katılmayanlar kitlesi emeklilen5 ve 

fiilen işgücü dışında kalanlar (öğrencilik, yaşlılık ve özürlülük, ev hanımlığı 
ve hastalık gibi nedenlerle) bizim çalışmayanlar olarak adlandırdığımız iki alt 
grupta toplulaştırılmışlardır.26 İş sürecine katılanlar kitlesi ise çalışanlar, işsizler 
ve belirli bir miktar irad geliri olup da iş süreçlerinin dışında kalanlar (rantiyeler) 
olarak ayrıştırılmışlardır.27 Bu çerçevede bizim birey sınıf pozisyonlarını 
türetebildiğimiz özneler doğal olarak çalışanlar ve işsizler kitlesi olmuştur.

HHBA’da çalışanların iş durumları “ücretli, yevmiyeli, çırak, müteşebbis, 
kendi hesabına çalışanlar, hane içi işgücü” adı altında altı kategoride 
sınıflandırılmaktadır. Burada ilk üç kategori emekçiler kategorisi altında 
birleştirilmiştir. Böylece dört temel kategori ile karşı karşıya kalınmıştır: ücretli 
işgücü, kendi hesabına çalışanlar, müteşebbisler ve hane içi işgiicii. Sonuncuyu 
(hane içi işgücü) ayrı bir kategori olarak kabul ettik, çünkü bu bireylerin 
sınıfsal kimliğinin ait oldukları hanelerin sınıfsal kimliğine doğrudan bağlı 
olması nedeniyle ancak hanelerin sınıf pozisyonlarının belirlenmesinden sonra 
belirlenebileceği açıktır. Başka bir deyişle bu grupları bireysel düzeyde bağımlı 
sınıf oluşumlarının parçaları olarak kabul ettik ve sınıfsal kimliklerini hane 
halklarının sınıf oluşumları içinde çözümledik.

24 Burada sunulan yöntem bizim bir başka çalışmamızda ayrıntıyla sunulmuştur; bkz. Köse, Pınar 
ve Bahçe (2009).

25 Emekliler için ne yazık ki eski işlerine ilişkin bir bilgi yoktur. Sadece halen emeklilik ödeneği 
aldığı kuruma ilişkin bilgi bulunmakta, ancak bu bilgi söz konusu kişilerin sınıf oluşumu 
hakkında analiz yapmamızı mümkün kılmamaktadır. Emekli olup halen çalışmasını sürdürenler 
iş süreçlerinin içinde kabul edilmiş ve mevcut konumlarına göre sınıf pozisyonları belirlenmiştir.

26 Hane düzeyindeki analizlere geçildiğinde iş süreçlerine katılmayanlar, yani birey düzeyinde 
sınıf pozisyonlarını belirleyemediğimiz kişiler hanede fiilen iş süreçlerinde yer alan (çalışan ya 
da işsiz) diğer bireylerin sahip oldukları sınıf pozisyonuna göre sınıfsal yapılandırmalara tabi 
kılınmışlardır.

27 Bu düzeyde bu grupları rantiye olarak tanımlamak aslında son derece problemlidir. Çünkü bu 
grupta yer alan bireyler farklı kanallardan belirli bir irad geliri elde etseler de birçoğu için bu 
gelir son derece düşüktür. Biz ampirik bir ölçekten kaçınmak istediğimizden ve bu tutumu 
sorgulayabileceğimiz başka bilgilere sahip olmadığımızdan analizin bu düzeyinde rantiye 
kavramsallaştırmasım uygun gördük.
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Şekil 2: H a n e lıa lk ı B ü tçe  A n k e ti B irey  S ın ıf  Pozisyonu  B elirlem e Y ön tem i

1V «şilt tltîiu lA i VilıŞf 
v «iaremin difindaM 

bireyler ^

Birey 15 yaşından 
büyük mü?

___ j \  nirey j  iflı. iı/ûılü.
HAVt t y  öğrenci'  eş a c\

Birey çalışıyv*
Birey çalışıyor mil’ Çalışmayanlar Birey emekli mi-?

Emekliler
Bireyin iş durumu 
tlcrcıli, yevmiyeli < 

vc>3 çırak mi?

Birey iş arıyor 
mu?

Birey ırad salıibi 
mi?

Bireyin mesleği 
tarım mı?

Bireyin çalıştığı 
sekler tarım mı?

Birey özel 
Mrkıürdc mi 
çalışıyor?

Tarım Dışı 
Emekçiler

Birey mesleği 
yüoeticılik mi?

Birey kendi 
hesabına mı 
çalışıyor?

B«e> nıolcl cUrA 
Ffo(<»)'oncl pcusyoml»

Dirt) nKiVl oltui 
nitelli t'cıckıiurcjtn 
ırkide mı (»İtiyor7

Bireyin mesleği 
tarım mı?

Bireyin çalıştığı 
sektör tarım ml?

nirey meslek olıruk 
profesyonel r  

pozisyonda mi* I

E llK İÇ İNitelikli

Kcnîli
Profesyonel

Birey meslek olarak 
vVmclici mP KttçOk Burjuva

Birey Müteşebbis Kapital)>t

lirine iç i Işglfcfl
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Ardından ücretli işgücü kategorisini adım adım sınıflandırdık. Öncelikle 
çalıştıkları “sektör” tarım ve benzeri olanlar (tarım, ormancılık, hayvancılık, 
vb.) ve sürdürdükleri “meslek” bu faaliyetlerle doğrudan bağlantılı olanlar 
Tarım Emekçisi olarak nitelendirildiler. Daha sonra kentli (tarım dışı) ücretlileri 
emek süreçlerindeki rollerine göre sınıflamalara tabi tuttuk. Bu gruplardan özel 
sektörde çalışan ve emek sürecindeki konumları yönetici olanları Özel Yönetim 
Emeği olarak sınıflandırdık. Bu türden ücretliler kategorisi sınıf tartışmalarında 
özel bir yere karşılık gelmektedirler. Her ne kadar ücretli olsalar da emek 
süreçlerinde yüklendikleri işlev onları emeğe değil, sermaye işlevine daha 
yakın kılmaktadır. Doğrudan üretim sürecinde yer almayan bu gruplar emekçi 
sınıfların çelişik s ın ıf pozisyonunu oluşturmakta ve “sermaye-emek” çelişkisinde 
kapitalist sınıfın çıkarlarını temsil edecek bir işlev yüklenmektedirler. Bu nedenle 
bu gruplar her ne kadar ücretli olsalar da kapitalist grupların organik parçaları 
oldukları kabul edilmektedir.28 Biz de bu kavramsallaştırmaya sadık kalarak 
bu grupları “çelişik ücretli” gruplar olarak ayrıştırdık. Kalan emekçi kitlesi 
içinden mesleği “profesyonel” olarak verili olanları ise Nitelikli Emekçi olarak 
adlandırdık. Söz konusu grupların belirli bir eğitim konumuna göre değil, işin 
nitelik olarak tanımladığı vasıflara göre toplulaştırıldığı gözden kaçmamalıdır. 
Vasıf tartışması sınıf literatürünün önemli bir konusudur. Eğitim doğrudan işe 
yönelik bir vasfa karşılık gelmediği ve analizimizi statüler üzerinden değil de 
nesnel sınıf pozisyonları üzerinden sürdürdüğümüz için nitelik kavramı bizim 
için işin gereğine yönelik yetkinliğe karşılık gelmektedir. Bu grupların dışında 
kalan emekçi kitlesi içinden ise önce mesleği herhangi bir vasıf gerektirmeyen, 
sıradanlaşmış işleri yapan grupları seçip Niteliksiz Emekçiler olarak tanımladık.29 
Bu iki ideal (nitelikli, niteliksiz) grubun dışında kalan diğer emekçi kitlesini ise 
genel anlamda Kentli Emekçi kitlesi olarak adlandırdık.

Ücretli emek çalıştıran “Müteşebbisler” grubunu Kapitalistler olarak 
analizimize dâhil ettik.30 “Kendi hesabına çalışanlar” grubunda ise öncelikle tarım 
ve tarım-dışı ayrımı yapılarak, “mesleği” tarım çalışanı ve sektörü “tarım” olanlar 
Köylü olarak nitelendirildi.31 Buradaki anlamıyla Köylü kavramsallaştırması
28 Örneğin Carclıedi (1977) Marx'm “kolektif emekçi” kavramından hareketle emek süreçlerinin 

“ara tabaka işçiler” yarattığını, bu anlamda “Eşgüdüm” ve “Denetim/Gözetim” pozisyonlarında 
yer alan profesyonel ücretli gruplarının emek değil sermaye işlevi yüklendiğini öne sürmüştür. 
Bu ve benzeri tartışmaların ayrıntılı bir değerlendirmesi için bkz. Köse ve Öncü (2000).

29 Niteliksiz emekçi katmanının sınıf tartışmalarında kuramsal düzeyde öne çıkarılan “sa f’ 
emekçi kitlesi (toplumsal olarak var olabilmek için vücutlarından başka hiçbir şeyleri olmayan 
kişiler) olduğunu belirtmemiz gerekir. Tanım gereği ücretli emeğin en vasıfsız katmanı olan bu 
gruplar iş süreçlerinde giderek homojenleşen "vücutlar” gibidirler.

30 Kullandığımız veri setlerinde müteşebbisler için sunulan veriler bizim kapitalist sınıfları farklı 
sermaye işlevlerine göre (finans, üretken, ticaret vb.) sınıflandırmamızı büyük ölçüde engelledi. 
Bu aşamada kapitalist sınıf oluşumunu bir bütün olarak tutmayı tercih ettik.

31 Bu grupların içinde faaliyet alanı tarımın yanı sıra, sayıca az olsalar da ormancılık ve balıkçılıkla

liilsay  K uruç’a A rm ağan 3 8 1



sosyolojik bir içerikten çok kent dışı faaliyetleri temsil eden bir kitleye karşılık 
gelmektedir. Çünkü birey düzeyinde verilerden ne toprak mülkiyetine ne de gelir 
türlerine göre bilgi edinme olanağı yoktur. Geriye kalan “kendi hesabına çalışanlar” 
kitlesi bir anlamda kentli orta sınıfların ana katmanı bir kitle haline geldi. Bu 
kitle içinden öncelikle mesleği profesyonel olanlar Kentli Profesyonel olarak 
sınıflandırıldı. Bu grup, ülkemizde yaygın olan ve “doktor, avukat, mühendis/ 
mimar vb.” grupları temsil eden, vasıflarını “iş” haline getirmiş (sermaye/eştirmiş) 
profesyonellerden oluşup kentli orta sınıfların en üst katmanını teşkil etmektedir. 
Geriye kalan kendi hesabına çalışanlar kitlesinden mesleği yönetici olup (yani 
direkt olarak üretimde yer almayıp sadece yönetici işlevi yüklenenleri) varlık 
gelirleri olanları Kiiçiik İşletme Sahipleri diye adlandırdık. Yöneticilik ayrımı bu 
gruplarda yer alan bireyleri ideal küçük burjuvanın üretime katılma faaliyetinden 
ayırmakta, varlık gelirleri ise bu grupların sermaye işlevini daha da güçlendirerek 
onları küçük burjuva oluşumlardan işletme sahibi kapitalistlere daha yakın 
kılmaktadır. Bu iki grup dışında kalan kentli kendi hesabına çalışan kişiler ise 
“s a f ’ haliyle Küçük Burjuva sınıfının (yanlarında ücretli emek çalıştırmayan ve 
bizzat üretime katılan) üyeleri olarak kabul edildi.

uğraşan kişiler de yer almaktadır. Tarım adı altında yaptığımız zorunlu eşleştirme veri sellerinin 
düzenlenmesinden kaynaklanan bir durumdur.
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EK 2.

Çalışmamızın asıl amaçlarından biri de hane halkları düzeyinde kapitalist 
Türkiye toplumunun sınıfsal yapısını ortaya koymaktır. Bu anlamda, bireysel 
sınıf pozisyonlarından hareketle hane sınıf pozisyonları türetilmiştir (Bkz., Şekil
3). Bu süreçte haneleri (aileyi) bir tür iş/faaliyet bünyesi (tıpkı bir birey gibi) 
olarak tasarlayıp aynı bünyede farklı iş pozisyonlarının anlamını çözümlemeye 
çalıştık. Öncelikle birey düzeyinde “ ideal” eşleşmelere tabi haneler tespit ettik. 
İdeal haneler çahşem tüm bireylerinin (eğer ailede çalışan ve iş aramayan tek kişi 
varsa o bireyin) aynı sınıf pozisyonunda olduğu ailelerdir. Bu ideal eşleşmelerin 
dışında kalan ve bizim bir tür “gri” alan olarak gördüğümüz çelişik oluşumlarda 
ise hanelerin emek ve sermaye işlevindeki ağırlıklı konumlanışını dikkate aldık. 
Örneğin emek işlevinin bulunduğu bir hanede aynı zamanda sermaye işlevine 
sahip birey(ler) de bulunuyorsa, sermaye işlevinin yoğunluğuna bakarak, o 
ailede bir tür burjuvalaşma ya da küçük burjuva oluşumu tespit ettik. Bu anlamda 
herhangi bir ailede sermaye işlevinin gücü arttıkça (örneğin ailenin sermaye 
işlevine sahip bireyi küçük ve orta ölçekli bir işletme sahibiyse), o ailenin 
içinde ücretli çalışan bulunsa da, ailenin sınıf konumu bizim için artık “ ideal” 
emekçi haneyi temsil etmekten uzaklaşmakta ve giderek burjuva aile oluşumuna 
yakınsamaktadır. Ayın aile içindeki “kır ve kent” sınıf pozisyonlarının iç içe 
geçtiği durumlarla karşılaşıldığında ailenin bulunduğu mekânı (kır/kent), aile 
reisinin temel faaliyetini ve ailenin temel gelir kaynaklarım dikkate aldık. Ancak 
bu sürecin oldukça çaba isteyen ve bazı tartışılabilir varsayımları zorunlu kıldığı 
açıktır.

Emek ve sermaye sahipliğinin nesiller arası geçişkenliğini sağlayan kurum 
olan hanede kimi zaman çok farklı bireysel sınıf kimlikleri (cross-ckıss) bir araya 
gelebilmektedir. Bu farklılıkların teorik eşleştirilmesiyle elde edilen sınıf haritaları 
yukarda Şekil 1 ’de sunulmuştur. Burada dört ana bölge ve bunlara karşılık gelen 
sınıf oluşumları ile iki geçiş sınıfı vardır. Şeklin sağ üst köşesi kentli nıiilk sahibi 
sınıflan , sağ alt köşesi kentli (kolektif) emekçi sınıfları, sol üst köşesi kırsa! ıniilk 
sahibi sınıflan, sol alt köşesi ise kırsal emekçi ¿/»//'katmanlarını göstermektedir. 
İki geçiş sınıfı ise kentli küçük burjuvalar ve tarımda küçük meta üretimini temsil 
eden topraklı geçimlik köylülerdir. Hane sınıf pozisyonlarının oluşturulmasında 
bu şeklin tarif ettiği ana yapıları ve bu yapılar içindeki hane sınıf oluşumlarını 
ardışık sıralarla ele aldığımız analizlere tabi tuttuk. İdeal olanlardan çelişik 
pozisyonlara doğru analizimizi sürdürdük.

Burjuva hanelerin yaratılması sürecinde şöyle bir yöntem izledik: İlk olarak 
birey düzeyinde salt kapitalistlerden oluşan haneleri ideal burjuva hane olarak

HHBA’dan Hane Sınıf Pozisyonlarının Türetilmesinde izlenilen Yöntem
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kabul ettik. Benzer şekilde 25 ve üstü kişi çalıştıran işyerlerinde yönetim görevi 
üstlenmiş özel yönetim emeği içeren haneleri de yine ideal burjuva hanesi olarak 
değerlendirdik. 25 kişinin altındaki işyerlerindeki özel yönetici emeğini ise bizim 
küçük işletme sahibi olarak adlandırdığımız gruplarla birlikte yine burjuva sınıf 
oluşumunun bir alt katmanına dâhil ettik.32

Kentli profesyonel haneler, vasıflarını işe çevirmiş (sermayeleştirmiş) meslek 
gruplarının (doktorlar, avukatlar, miihendis/mimarlar vb.) oluşturduğu ailelere 
karşılık gelmektedir. İçinde rantiye bulunan ve çalışan kesimden hiçbir bireyin 
bulunmadığı aileleri bu ardışık sıralamanın en sonunda kentsel ve kırsal diye 
ayırdık. Daha sonra ilk ara katman olan küçük burjuvalara geçerek, bu haneleri 
yine benzer bir ayrıma tabi tutuk. İzlediğimiz sıralı ayıklama yapma yönteminin 
faydasını şöyle açıklayabiliriz: Örneğin içinde küçük burjuva barındıran hanelere 
geldiğimizde bu hanelerde kesinlikle kapitalistlerden, kentli profesyonellerden 
veya küçük işletme sahiplerinden kişilerin bulunmamasını garantilemiş olduk. 
Sıralı ayıklama yöntemimiz daha sonra yaptığımız “anormal bileşimleri” kontrol 
süreciyle tamamlandı.

Çalışmanın hiç kuşkusuz en çetrefilli parçalarından birini tarımsal hanelerin 
sınıf oluşumlarının belirlenmesi oluşturdu. Bizim birey düzeyinde Köylü olarak 
toplulaştırdığıınız bireyleri hane sınıf pozisyonlarını yine verilerin mümkün 
kıldığı ölçüde gruplara ayırmaya çalıştık ve tarım emekçileri ve kırsal işsizler 
dışında beş alt sınıf katmanı türettik: Büyük Çiftçi/Köylüler, Çiftçi/Köyliiler, 
Kırsal Rantiyeler, Topraklı Geçimlik Köylüler, Topraksız Geçimlik Köylüler. 
Sosyolojik olarak tarımsal yapıları ve bu yapılara karşılık gelen toplumsal 
grupları tanımlamak oldukça güç ve tartışmalı bir iştir. Üstelik Türkiye genelinde 
gerek toprak büyüklükleri, gerekse bu toprakların ürün desenleri ve verimlilikleri 
ve yine buralardaki tarımsal örgütlenme biçimleri son derece farklıdırlar. Bu 
tartışmaların varlığını bilerek şöyle bir yöntem izlemeyi uygun gördük. İlk olarak 
tarımda ücretli çalışan haneleri tarım emekçisi haneler düzeyinde yapılandırarak, 
bu ailelerin ortalama gelirlerini hesapladık. Bu gelir bizim analizimiz için 
tarımsal (kırsal) yapılarda minimum geçim standardına karşılık gelen bir 
referans oluşturdu. Ardından tarımsal hanelerin sahip oldukları toprak miktarı 
ve tarımdan elde ettikleri gelirle ilişkilendiren “kişi başına tarımsal ortalama 
getiri endeksi” türettik.33 Birey düzeyinde Köylü diye tanımladığımız hanelerden 
kişi başına tarımsal ortalama getirileri tarımsal emekçi hanelerin kişi başına 
ortalama gelirlerine eşit ya da daha düşük olanlar “geçimlik tarım yapan” haneler
32 Özel yönetim emeğini çalışmamızda sermayenin bir fraksiyonu olarak niteleme eğilimi 

gösterdik. Yine bu emeğin içinde ayrıştırmalara gidebilmek için işletme ölçeğini emek 
süreçlerindeki formalizasyon ölçütü olarak belirledik ve 25 ve iistü kişi çalıştıran işyerlerindeki 
ücretli yöneticileri ideal kapitalist işlevi temsil eden gruplar olarak niteledik.

33 Kabaca bu endeksi şu şekilde hesapladık: TOGE=Hane Tarımsal Geliri/(Toplam Dekar x 
Hanedeki Kişi Sayısı).
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olarak ayrıştırıldı. Bu hanelerden az da olsa toprak mülkiyetine sahip olanlara 
“Topraklı Geçimlik Köylüler”, herhangi bir toprak mülkiyeti olmayanlara ise 
“Topraksız Geçimlik Köylüler” adı verilerek, tarımsal alt sınıf katmanları olarak 
belirlendiler.34 Birey düzeyinde köylü olarak adlandırdığımız ve tarımsal ortalama 
getiri endeksinin üstünde gelir elde eden aileler ise bu endeks değerinin ortalama 
büyüklüğüne göre ikiye ayrıştırıldı. Söz konusu ortalamanın üstünde gelir elde 
eden haneler “Büyük Çiftçi/Köylü”, ortalamanın altında gelir elde edenler ise 
“Çiftçi/Köylü” haneler olarak alt sınıf pozisyonlarına yerleştirildiler.

Kent emekçileri içinse yine adım adım bir yapılandırma benimsendi. İlk 
olarak içinde Nitelikli Emekçi olan aile kentli emekçi kitlesinin özel bir katmanı 
olarak ayrıştırıldı. Geriye kalan kentli emekçi sınıflar mülkiyet ekseninde 
bölümlenmeye tabi tutuldu. Bu gruplardan hiçbir mülkiyeti olmayan ve sadece 
emekleriyle yaşayan haneler ideal bir emekçi haneyi temsilen Mitlksüz Emekçiler 
olarak tanımlandı. Küçük de olsa herhangi bir mülkiyeti olan haneler ise Miilklii 
Emekçiler kitlesi olarak adlandırıldı. Mülkiyet sahipliği dolaylı da olsa bir 
tür sermaye işlevi tanımladığından, bu ayrımı çalışmamızda emekçi sınıflar 
arasındaki farklılıkları korumak için koruduk. Çalışan bireylerin hiç olmadığı 
hanelerde öncelikle toplulaştırılmış, bunlardan emekli barındıran hanelerime/:// 
olarak kabul edilmiştir. Geriye kalanlardan ise 65 yaş üstü ve sadece öğrencilerden 
oluşan haneler İşgücü Dışında Çalışmayan haneler olarak tanımlanmıştır. 
Kalan haneler içinde ise rantiye barındıranlar, varlık sahibi birey barındıranlar 
ayrıştırılmış, öncelikle geniş bir rantiye haneler kesimi yaratılmış, sonrasında ise 
bu rantiye haneler yerleşim yerine göre Kırsa! ve Kentsel Rantiye haneler olarak 
kabul edilmişlerdir. Geriye kalan haneler ise işsiz olarak kabul edilmiş, yine 
yerleşim yerine göre Kırsal ve Kentse! İşsiz olarak ayrıştırılmışlardır.

34 Topraksız geçimlik köylülerin ideal tipleri kimi zaman yarıcılık yapan, kimi zaman gündelik 
ücretle çalışan ve elbette yardımlarla da yaşamlarını sürdüren tarımın en yoksul kesimlerinden 
olup, aslında tarım emekçilerinin (çalıştığını söyleyen ya da işsiz) doğal parçalarıdır. Topraklı 
geçimlik köylüler ise faaliyetleriyle ancak geçimlerini sürdüren bir tür tarımdaki küçük meta 
üreticisi ailelerdir.
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EK 3.
HHIA’den Sınıf Pozisyonu Belirlenmesi ve HHBA ile Farklar

HHİA kullanılarak hazırlanan toplumsal sınıf haritası 2004-2009 yıllarını 
kapsamaktadır35. Bunun sebebi, 2009 yılında örneklem sonuçlarından ana kitleye 
dair tahminlerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kullanılarak 
elde edilmesi ve 2004-2008 yılı sonuçlarının da bu nüfus projeksiyonlara uygun 
olarak revize edilmesidir. 2004 öncesi yıllarda söz konusu nüfııs projeksiyonu 
kullanılmadığı için karşılaştırma yapılabilen yıllar 2004-2009 ile sınırlıdır.

HHİA’nin veri tasarımının HHBA’ne göre içeriksel farklılıkları, bu veri 
setini kullanılarak sürdürdüğümüz analizlerde bazı farklılıkların oluşmasına yol 
açmıştır. İki veri seti arasındaki en önemli farklılık HHBA’nin asıl amacının 
çalışma yaşamı olmaması, bu alana ilişkin gözlemleri daha esnek ve bu anlamda 
teorik düzeyde yeniden inşa edilmeye uygun olmalarıdır. Oysa HHİA’leri direk 
çalışma yaşamı konusunda düzenlendiğinden, gözlemler daha kategorik ve bu 
anlamda daha sınırlayıcıdırlar. Bu sınırlamalara rağmen Günaydın (2011)’de 
izlenen teorik perspektif ve yöntem, yukarıda Ek 1 ve 2 ’de sunduğumuz çerçeveyle 
paralel bir yol izlemiş, HHİA’deki veri düzenleme mantığını bu çerçeveye 
uyarlamaya çalışılmıştır. Bu çalışmada da ilk olarak bireysel sınıf pozisyonların

35 HHİA ülkemizde ilk olarak 1966 yılında uygulanmıştır. 1988 yılına kadar düzensiz şekilde 
uygulanan anket yıllar itibarıyla karşılaştırılabilir sonuçlar üretmemiştir. Bundan sonraki 
karşılaştırılabilir verilerin üretildiği yıllarda da HHİA uygulanma şekli yöntem açısından 5 
döneme ayrılabilir. İlki 1988-2000 dönemidir. Uluslararası Çalışına Ofisi’nin 1982 yılında 
(ILO) düzenlediği 13. İşgücü İstatistikçileri Konferansı (ILO 1983) doğrultusunda uluslararası 
standartlara yaklaşılması hedeflenmiş vc yapı baştan düzenlenerek uygulama sıklığı yılda iki 
olarak gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında sora kâğıdı, örnek büyüklüğü, uygulama sıklığı, tahmin 
boyutu değiştirilmiş, fakat değişiklikler önceki dönemlerle de karşılaştırma sağlayabilecek 
şekilde yapılmıştır. Bu değişiklikte anket aylık olarak uygulanmaya, üç aylık olarak sonuç 
oluşturmaya ve bazı bölgesel sonuçlar da oluşturulmaya başlanmıştır. Bu yılda yapılan 
düzenlemeyle bir hane halkı dört dönem takip edilmeye başlanmıştır. Yapılan önemli bir 
değişiklik ise daha önce 12 ve üstü yaşlar için verilen sonuçların artık 15 ve üstü yaşlar için 
verilmeye başlanmış olmasıdır. 2002 yılında Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde 
soru kağıdı değiştirme çalışmaları başlamış vc 2004 yılında değişiklik gerçekleştirilmiştir. 
İstatistik! Bölge Birimleri Sınıflandırması 2. düzey için de sonuçlar elde edilmesi amacıyla 
örneklem sayısı artırılmıştır. 2005 yılında da yayınlanma takvimi ve soru sayısında değişiklikler 
yaşanmıştır. 2009 yılında soru kağıdı ILO denetimiyle yeniden yapılandırılmış ve sonuçlar 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre ağırlıklandınlmıştır. 2004-2008 yılı 
sonuçlan da yeni nüfus projeksiyonlarına göre 2009 yılı ile tam uyumlu şekilde yenilenmiştir. 
Hane Halkı İşgücü Anketi, tesadüfi, 2 aşamalı, tabakalı, 8 alt örnekli küme örneklemesine göre 
seçilen hane halklarına uygulanmaktadır. Nihai örneklem birimi olan hane halkları 18 aylık bir 
süre zarfında toplam dört kez ziyaret edilmektedir. Anketin (2009 itibariyle) aylık örnek hacmi 
yaklaşık 13.000 hane halkıdır. Anketin kapsamı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan 
hanelerde bulunan kuramsal olmayan nüfustaki tüm kişilerdir.
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inşa edilmiş ve ardından sınıflar hane halkları düzeyinde yapılandırılmışlardır. 
Aşağıda bu süreçte izlenilen yöntem ve HHBA’ııe göre farklılıklar okuyucunun 
dikkatine sunulmuştur (Bkz., Şekil 3 vc 4).

HHİA’de HHBA gibi çalışma çağındaki nüfusu 15 yaş üstü olarak ele 
almaktadır. İşgücünde yer almama sebeplerinin HHBA ile uyumlu olması, 
çalışmayanlar olarak isimlendirdiğimiz kitlenin bu iki veri seti arasında 
uyumlu olmasını sağlamıştır. Buradaki tek farklılık HHİA’nın bireyin çalışma 
bilgilerine yönelmesi, gelire dair sorgulamalar yapmaması sebebiyle bireylerin 
irat geliri dair sorgulamalar yapılamaması ve bunun sonucunda da rantiyelerin 
belirlenememesidir. Bu farklılık HHBA ile HHİA kullanılarak hesaplanan sınıf 
haritalarındaki burjuva sınıf oluşumlarının arasındaki ilk farklılıktır.

HHİA kullanılarak toplumsal sınıf oluşumlarının belirlenmesinde 
kullanılabilecek kriterler bireyin çalışma bilgilerine dayanmaktadır. Aktif olarak 
çalışan bireyler ile işi olup da geçici olarak işbaşında olmayan bireylerin birey 
sınıf pozisyonu elde edilebilmiştir. Bireylerin işveren, kendi hesabına çalışan, 
ücretli veya maaşlı çalışan veya ücretsiz aile işçisi olması sınıf pozisyonu 
belirlerken kullandığımız temel kriterlerimiz olmuştur.
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Şekil 4: H H İA  Birey Sınıf Pozisyonu Belirleme Yöntemi
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Şekil 5: H HİA H ane S ınıf Pozisyonu Belirleme Yöntemi
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İşverenler çalıştırdıkları işçi sayısına göre ikiye ayrılmışlardır. İşyerindeki 
çalışan sayısına dair bilgiler “ iO’daıı az” ve “ 10 ve üstüne” şeklinde sunduğu 
için, seçilebilecek en uygun kırılma noktası olarak 10 kişi seçildi ve 10’dan az 
işçi çalıştıran işverenler küçük kapitalist, 10 ve daha fazla işçi çalıştıran işverenler 
de kapitalist kabul edildi. Bu iki ara sınıf mülkiyet sahibi üst sınıflar olarak 
gruplandırıldı.

Verilerde “kendi hesabına çalışanlar” olarak sunulan grupta ayrıştırmalara 
tabi tutuldu. Mesleği ve çalıştığı sektörü tarım olanlar Çiftçi/Köylüler olarak 
tanımlandı. Mülkiyete dair her hangi bir bilginin bulunmaması köylüleri kendi 
içinde sınıflandırmamıza izin vermedi. HHBA ile HHİA kullanılarak elde edilen 
sınıf haritalarının önemli bir farklılığını köylülere dair sundukları detaydır. 
HHBA kullanılarak elde edilen sınıf haritası köylüleri gelir ve mülkiyet bilgileri 
kullanarak tasarlanan alt katmanlara ayırmayı olanaklı kılarken, HHİA köylüleri 
bir blok olarak almamıza yol açtı.

Kendi hesabına çalışan bir başka grup ise Kentli Profesyonellerdir. Bu 
grubun belirlenme yöntemi HHBA kullanılarak elde edilen sınıf haritaları 
ile uyumludur. Geride kalan kendi hesabına çalışanlar Küçük Burjuva olarak 
tanımlanmışlardır. HHBA kullanılarak elde edilen sınıf haritasında yer alan 
Küçük İşletme Sahipleri HHİA’da kullanılan meslek sınıflandırmasındaki detaya 
bağlı olarak hesaplanamamıştır ve bu grup küçük burjuvanın içinde yer almıştır56. 
Yapılan karşılaştırmada HHBA kullanılarak elde edilen sınıf haritalarında 
burjuva sınıf oluşumları altında yer alan bu grup HHİA kullanılarak elde edilen 
sınıf haritalarında küçük burjuvaların içinde yer almakta ve karşılaştırmada iki 
gruptaki farklılığın bir diğer sebebini oluşturmaktadır.

Ücretli ve maaşlı çalışanların sektörü ve mesleği tarım olanları Tarım 
Emekçisi olarak, mesleki olarak da profesyonel olanlar Nitelikli Emekçi olarak 
tanımlanmışlardır. Geriye kalan ücretli ve maaşlılar kentli Emekçiler olarak 
belirlenmişlerdir. HHBA kullanılarak elde edilen sınıf haritalarında özel yönetim 
emeği olarak tanımlanan ara katman HHİA’da kullanılan mesleki sınıflamalardan 
türetilememiştir37. Yine HHİA gelir ve mülkiyete dair bilgiler içermediğinden 
mülk sahibi ve mülksüz emekçiler ayrımı da yapılamamıştır. Niteliksiz emekçi 
grubunu elde etmek için kullanılabilecek kriter uygun görülen detayda olmadığı 
için niteliksiz emekçi grubu da oluşturulmamıştır. Bunlar sonucunda HHBA 
kullanılarak elde edilen sınıf haritalarında yer alan mülk sahibi emekçi, mülk 
sahibi olmayan emekçi, özel yönetim emeği alt grupları HHİA kullanılarak elde 
edilen sınıf haritalarında emekçi grubu olarak tek bir katman olarak yer almıştır.

36 2009 yılında küçük işletme sahipleri ayrıştırılabilmiş, 568.094 kişi ve iktisaden faal nüfusun % 
2,5’u olarak hesaplanmıştır.

37 Bu ayrım sadccc 2009 verilerinde mevcuttur. 2009 yılında özel yönetim emeği ayrıştırılabilmiş, 
388.802 kişi ve iktisaden faal nüfusun % 1,7si olarak hesaplanmıştır.
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HHİA’de işsizler kategorik olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle oluşturduğumuz 
sınıf haritasında işsizlerin belirlenmesinde bu veriler kullanılmıştır.

Yukarıda anlatılan yöntemle oluşturulan birey sınıf pozisyonları daha sonra 
HHBA hane sınıf pozisyonu türetilmesinde kullanılan yöntemi izleyerek hane sınıf 
pozisyonlarına dönüştürülmüştür. Bu anlamda hanede sermaye ve emek öğeleri 
yer alması durumunda hanenin sınıf pozisyonunun belirleyicisinin sermaye işlevi 
olduğu düşünülmüş ve HHBA’de izlenen yöntem gibi sınıf pozisyonları yukarıya 
doğru hareketliliğe tabi kılınmıştır.
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Asimetrik Bilgi ve Etkinsizlik: 
Osmanlı Sigorta Piyasası

M. M ur at Baskıcı*

Özet
Tam rekabetçi bir piyasanın ayırt edici özelliklerinden biri tam bilgi varsayımıdır. İktisat 

teorisine göre bir piyasada bir işlemin tarafları arasında işleme ilişkin bilgi asimetrisi mevcut 
ise piyasa kendisinden beklenen etkin sonucu ortaya çıkarmayacak, tüketici relahı yönünden 
tam rekabetçi piyasanın sağlayabileceğinden daha düşük sonuçlar oluşacaktır. Osmanlı sigorta 
piyasası bu bağlamda teorinin daha sonra ifade ettiği dunıma benzer bir işleyiş göstermiş 
gibidir. Dönemin piyasasında sigorta şirketleri ile müşteriler arasında bilgi asimetrisine yol 
açan çok sayıda etken nedeniyle müşteriler istedikleri kadar ve istedikleri fiyattan sigorta 
hizmeti satın alamamış, şirketler de sigorta hizmetinin fiyatını piyasa koşullarına göre 
belirleyememiş olmaktadır. Piyasa katılımcılarının refahını olumsuz etkilemesinin yanında, 
poliçelerin düzenlenmesi ve poliçe taahhütlerinin yerine getirilmesindeki bilgi asimetrisi ile 
şirketlerin müşteriler hakkındaki bilgi eksikliği ve bunların yol açtığı karşılıklı güvensizlik  
Osmanlı D evleti’nde sigorta piyasasının sağlıklı bir zeminde gelişememesinin en önemli 
etkenlerinden biri olarak görünmektedir.

A n a h ta r  S özcükler: Asimetrik bilgi, Piyasa başarısızlığı. Sigorta piyasası, İktisat tarihi, 
Osmanlı

1. G iriş
Sigorta, riskli bir olayın meydana gelme olasılığı göz önünde bulundurularak, 

risk ortaya çıktığında zararı belirli bir oranda (ya da tamamen) karşılamak üzere, 
bu işle uğraşan bir kuruluşa belirli bir zaman dilimi boyunca ödeme yapılarak 
sağlanan güvencedir. Sigortacılık, üzerine kurulduğu ilişkide karşılıklı güvene 
ve bir zarara uğrama olasılığı hakkında tarafların eşit bilgiye sahip olması 
esasına dayandığından günümüz iktisat teorisinde asimetrik bilgi ya da bilgi 
ekonomisi başlıkları altında önemli bir inceleme alanıdır.1 İktisat teorisine göre

* Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü.
e-posta: baskici@politics.ankara.edu.tr

1 1996 ve 2001 yılları Nobcl İktisat Ödülleri asimetrik bilgi konusunda çalışına yapan iktisatçılara 
verilmiştir. 1996 yılı Nobel İktisat Ödülü sahibi Kanadalı William Vickrey ve İskoç James 
Mirrlees çalışmalarında “doğnı beyanı” sağlayacak mekanizmalar oluşturulması üzerinde 
durmuştur. 2001 yılı ödülünü ise hepsi A.B.D'li olan George A. Akcrlof, Michael Speııce 
ve Joseph Stiglitz paylaşmıştır. Asimetrik bilgi teorisi 1970’lerde bu üç iktisatçı tarafından 
oluşturulmuş ve asimetrik bilginin bir piyasanın etkin şekilde çalışmasını engelleyebileceğini 
gösteren meşhur makale Akcrlof tarafından yazılmıştır. G. Akerlof (1970). “The Market for 
‘Lemons’: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism”, Quarterly Journal o f Economics, 
C.84. S3, s. 488-500.
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bir piyasada katılımcılar (alıcılar ve satıcılar) için en etkin (optimal) sonuçlar 
tam rekabet piyasasında ortaya çıkmakta, bu sonuçlar sağlanamadığı zaman 
piyasa başarısızlığından söz edilmektedir. Asimetrik bilgi piyasa başarısızlığının 
sebeplerinden biridir.

Asimetrik bilgi yaklaşımı, karşılıklı piyasa ilişkisine giren taraflardan birinin 
işleme ilişkin sahip olduğu bilgiye diğer taraf sahip değilse optimal çözümün 
bulunamayacağını ve ancak insanları “doğru söylemeye” yönelterek optimal 
çözüme yakın durumlara ulaşılabileceğini ifade etmektedir.2 Asimetrik bilgi 
durumunda piyasada ulaşılan durum tam rekabetçi piyasanın etkin dengesinden 
daha aşağı (ikinci, üçüncü...en iyi) bir denge olacaktır çünkü sonuçlar piyasa 
katılımcıları için arzu edilenin altındadır ya da arzu edilir değildir ve bu nedenle 
refah kaybına yol açmaktadır. Örneğin satıcılar mal/hizmetin fiyatını piyasa 
koşullarına dayandıramadıkları için fiyat mevcut bilgi asimetrisini yansıtacak 
şekilde yüksek olacak, istedikleri miktarda mal/hizmet satamayabileceklerdir. 
Alıcılar ise istedikleri fiyattan ve istedikleri miktarda mal/hizmet satın 
alamayabileceklerdir. Günümüz iktisat teorisinin asimetrik bilgi konusunda daha 
sonra ortaya koyacağı bazı hususların XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında 
Osmanlı sigorta piyasasında yaşanmış olduğu anlaşılmaktadır.3

2. Eksik Rekabetçi Bir Piyasa

Cari iktisat teorisinde tam rekabetçi bir piyasanın varsayımları i) piyasadaki 
çok sayıda satıcının sattığı mal/hizmetin homojen (aynı) olduğu, ii) alıcıların ve 
satıcıların piyasaya giriş ve çıkışlarının serbest olduğu, iii) alıcı ve satıcıların 
piyasa fiyatını veri kabul ederek kararlarım buna göre aldığı ve iv) alıcı ve 
satıcıların ilgili mal/hizmet piyasası ile ilgili her bilgiye her an sahip olduğudur. 
Bu varsayımlardan herhangi biri geçerli değilse piyasa tam değil eksik rekabetçi 
olmaktadır. Bunun anlamı piyasada özellikle tüketiciler bakımından bir refah 
kaybı ortaya çıktığıdır; tüketiciler tam rekabete kıyasla daha az miktar ve daha 
yüksek fiyatla karşılaşmaktadır.

2 Asimetrik bilgi, işleme girişen taraflardan birinin işlem hakkında tam, diğerinin eksik bilgiye 
sahip olmasıdır. İki taraf da işlem hakkında eksik bilgiye sahipse bu bir asimetrik bilgi durumu 
ifade etmemektedir.

3 Osmanlı sigorta piyasası hakkında temel olarak kaynak İngiliz Konsolosluk Raporları 
kullanılmıştır. İngiliz hükümetinin ilişkide bulunduğu ülkeler hakkında konsoloslukları ve resmi 
görevlileri ile yaptığı yazışmalar aracılığıyla elde ettiği bilgiler 1824’ten itibaren hükümete 
rapor niteliği taşımaya ve 1854'ten itibaren de yıllık olarak basılıp yayımlanmaya başlamıştır. 
Bu yazışmaların Türkiye ile ilgili olanları “Parliaıııentary Papers, Accounts and Papers [bundan 
sonra A&P] (1839-1914), Commercial Reports fronı Consular Offices in Turkey, annual 
reports, Great Britaiıı” genel başlığı altında derlenmiş, raporlar 1914’te dünya savaşı nedeniyle 
kesilmiştir. Yazıda, günümüz Türkiye Cumhuriyeti sınırları ilgi alanında olduğundan, İstanbul, 
İzmir ve Trabzon konsolosluk bölgelerine ait 1870-1914 dönemi raporlarından yararlanılmıştır.
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Osmanlı topraklarında XIX. yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlaşmaya 
başlayan sigortacılık faaliyetleri önce nakliye, daha sonra yangın, hayat, kaza ve 
diğer branşlarda uygulama alanı buldu. Önemli ve cazip bir piyasa olan Osmanlı 
ülkesinde yabancı şirketler aynı ürünü yani sigorta hizmetini sunmaya başladı. 
Özellikle 1880’ler ve 1890’larda çok sayıda şirket piyasaya girdi. Ülkedeki 
adlî, malî ve İktisadî kapitülasyonlar dolayısıyla piyasaya ilişkin herhangi bir 
düzenlemenin yapıl(a)madığı bu dönemde piyasaya giıiş ve çıkış serbestti.4 
Böylece Osmanlı sigorta piyasasını, iktisat teorisi bakımından, eksik rekabetçi 
hale getiren husus şirketler ile müşterilerin sigorta hizmetinin mahiyeti hakkındaki 
bilgilerinin aynı olmaması idi.5

3. O sm anlı Sigorta Piyasası ve Piyasa Başarısızlığı

3.1. Osmanlı Sigorta Piyasası
Sigortacılık faaliyeti Türkiye’ye XIX. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin dışa 

daha açık bir sosyo-ekonomik yapıya kavuşması ile girdi. Geleneksel ve dışa 
ııisbeten kapalı bir yapıdan dünya ekonomisi ile bütünleşmeye başlayan dışa açık 
bir yapıya geçişi sağlayan temel unsurlar 1838 Baltaliınam ve onu izleyen diğer 
serbest ticaret antlaşmaları ile 1839 Tanzimat Fermanfnın getirdiği yönetiın- 
eğitim-hukuk reformları idi. Ayrıca buhar gücünün özellikle deniz ulaşımında 
yarattığı kolaylık (sürat ve kargo kapasitesindeki artışlar) serbest ticaret 
anlaşmalarının etkilerini daha da artırdı. Yüzyıl içinde Osmanlı ticaret hacmi, 
Osmanlı coğrafyasının giderek küçülmesine rağmen, sürekli genişledi. 1830- 
1911 döneminde Osmanlı ihracatı 6.8 kat, ithalatı 9.4 kat arttı. 1880 fiyatlarıyla 
yapılan bir hesaplamaya göre ise 1840-1913 arasında Osmanlı ihracatı 10 
kat, ithalatı 12 kat arttı.6 Ticaret hacminin artışı çeşitli Avrupa merkezleriyle 
ilişkilerin sıklaşıp yoğunlaşmasına yol açtı ve ticaretin sağlıklı işleyebilmesi 
için bankacılık, sigortacılık gibi Avrupa merkezlerindekine eşlenik faaliyetlerin 
Osmanlı topraklarında da oluşumunu zorladı. Ayrıca yüzyıl içinde saray, üst düzey
4 XX. yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarında 175 civarında sigorta şirketinin faaliyeti 

bilinmektedir. Fatih Kahya (2010). Osmanlı Devleti 'ncle Sigortacılık, İstanbul. Libra Kitapçılık, 
s.286-295.

5 Osmanlı sigorta piyasasında “ahalinin kendilerine duyduğu” güvene/itibara bağlı olarak bazı 
şirketlerin kendi sigorta hizmetlerinin fiyatını yani prim düzeylerini belirlemede bir dereceye 
kadar söz sahibi oldukları anlaşılmaktadır. A&P İstanbul 1893-97 raporu, s.23, 26; İzmir 1897- 
99 raporu, s.21. Yani bazı satıcılar piyasada oluşmuş fiyatı kabul edici olmayıp kendileri fiyat 
belirleyici olabilmekteydi. Ancak piyasayı eksik rekabetçi olarak niteleyebilecek hususun 
fiyattan ziyade bilgi asimetrisi olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü aralarındaki rekabet nedeniyle 
şirketler aynı sigorta hizmetinin fiyatı konusunda dönem dönem ortak (tek) fiyat/tarife 
uygulamasına geçmiştir. A&P İstanbul 1893-97 raporu, s.26; A&P İstanbul 1899-1900 raporu. 
s.25; İstanbul 1901 raporu, s.28; İzmir 1897-99 raporu, s.21.

6 Şevket Pamuk (1984). Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1820-1913). Ankara. Yurt 
Yayınları, s.24.
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bürokrasi ve yerli zengin sınıfların tüketim alışkanlıklarındaki batılılaşma yangın, 
hayat ve eşya sigortacılığını gündeme getirdi. Dünyada da gelişimini sürdüren 
sigortacılık için geniş Osmanlı coğrafyası cazip bir piyasa idi. Böylece 1880 
sonrası dönemde, özellikle Duyun-ıı Umumiye İdaresi’nin sağladığı güvence ile 
birlikte, sigortacılık Avrupalı sermaye gruplarının Osmanlı ülkesindeki önemli 
faaliyet dallarından biri oldu.

Tablo 1: Bazı Anadolu Merkezlerinde Toplam* Sigorta Temsilciliği Sayıları
Vıl Merkez Şirket Sayısı Yıl Merkez Şirket Sayısı
1873 Trabzon 4 1894 Ayvalık 4
1893 İstanbul(a) 38 1894 Ankara 4
1894 Trabzon,b) 6 1894 Giresun 3
1894 Trabzon(c) 15 1894 Adana 2
1894 İstanbul 76 1894 Nazilli 2
1894 İzmir 41 1894 Bandırma 2
1894 Samsun 11 1894 Sinop 1
1894 İskenderun 11 1894 Bursa 1
1894 Çanakkale 9 1894 Eskişehir 1
1894 Gelibolu 5 1894 Uşak 1
1894 İzmit 5 1900 İzmir*“* 36
1894 Mersin 4 1907 K.onya(,1) 8
1894 Edirne 4 1911 İstanbui(a) 62

Kaynak: N. Hatcherian (1898). Le Fonctionnement de L ’Assurance en Turquie, Paris. 
Extrait de la Revue Internationale des Assurances, s. 213-216, 226-229, 389-391.; A&P 
Trabzon 1873 raporu: 1632; Trabzon 1894 raporu: 5; İstanbul 1907 raporu: 22; İzmir 
1900 raporu: 8; İstanbul 1910-11 raporu: 20).
*: Nakliyat, yangın ve hayat branşları. 
a: sadece yangın sigortası şirketleri 
b: Hatcherian (1898), s. 213-216, 226-229, 389-391. 
c: A&P Trabzon 1894 raporu: 5.

Deniz nakliyat sigortaları bir yana bırakıldığında, Osmanlı piyasasına sigorta 
fikrini getiren ve kısa sürede oldukça Iıızlı bir gelişme gösteren asıl dal yangın 
sigortası idi ve Osmanlı ülkesine esas girişi 1870’teki büyük Beyoğlu yangını ile 
oldu. Daha sonra 1880’ler ve özelikle 1890’lar piyasaya çok sayıda şirketin girdiği 
dönemler oldu. Önceleri sadece büyük liman şehirlerinde görülen sigortacılık 
faaliyeti zamanla hem dal olarak çeşitlendi hem de iç bölgelere yayılmaya başladı.7

7 Osmanlı sigorta piyasası hakkında bkz. M.Murat Baskıcı (2002). “Osmanlı Anadolıısunda 
Sigorta Piyasası: 1860-1918”, A.Ü.S.B.F. Dergisi, C.57, S.4, s. 1-33; Kahya (2010).
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Osmanlı Dcvleti’nin sigortacılık faaliyetleri için getirdiği düzenlemeler, 
sayıları hızla artan ve faaliyetlerine tam bir serbesti içinde devam eden yabancı 
şirketleri denetim altına alabilecek türden değildi. Hukuki mevzuat ve kontrol 
boşluğu piyasada 1870 sonrasındaki hızlı gelişme döneminde kendini hissettirmeye 
başladı. Yabancı bir şirketin ülkede bir temsilcilik açması için kanunî ya da malî 
herhangi bir yükümlülük gerekmediğinden cazip Osmanlı piyasası kısa zamanda 
çok sayıda şirketle doldu. Avrupa’nın önde gelen tanınmış ve itibarlı şirketleri 
yanı sıra küçük, az tanınmış şirketler de kazanç hevesiyle yeni piyasaya akın etti.

Ülke koşullarını iyi tanımadan kolay kâr edilebilecek bir piyasa olduğu 
düşüncesiyle piyasaya giren bazı şirketler hem kendileri müşterileri aldatma 
yoluna gitti hem de yeterli itibara sahip olmayan ve bazen kötü niyetli olabilen 
yerli acenteler/temsilciler tarafından piyasa stratejileri ve ekspertizler bakımından 
suistimale uğratıldı. Bu durum hem sigorta şirketlerini hem de müşterilerini 
zarara uğrattı ve sigorta piyasası hakkında olumsuz kanaatler oluşmasına yol 
açtı. Sigorta şirketleri müşteriyi, müşteri de şirketi potansiyel “aldatıcı” olarak 
görebiliyordu. Şirketler normal yangınların ödemelerinde güçlük çıkarmak, 
doğru ya da yanlış ihbarlar üzerine tek taraflı olarak sözleşmeleri fesli etmek gibi 
uygulamalara yöneldi. Ödenmeyen tazminatlar, kasıtlı yangınlar, zararın tesbiti 
sırasındaki anlaşmazlıklar sık sık görülebiliyordu. Piyasadaki mesleki dayanışma 
eksikliği de bu olumsuzlukları artırıyordu. Şirketler genel merkezlerinden 
aldıkları talimatlara göre ve Osmanlı makamlarının kontrolünden uzak bir 
şekilde faaliyette bulunuyordu. Deniz nakliyat sigortasının uluslararası niteliği 
nedeniyle prim oranlarında ve diğer uygulamalarda bir problem yaşanmasa 
da, haklarında bir düzenleme bulunmayan yangın ve hayat sigortalarında tam 
bir karmaşa hâkimdi. Osmanlı Devleti’nin piyasayı düzenlemek için 1887 ve 
1906’da hazırladığı nizamnameler kapitüler ayrıcalıklarını devam ettirmek 
isteyen devletlerin itirazları üzerine yürürlüğe konamadı. Ülkede faaliyete geçme 
konusunda tescil ve bir sermaye zorunluluğu aranmadığından Birinci Dünya 
Savaşı’na kadar Osmanlı piyasasındaki sigorta şirketleri faaliyetlerine başlama, 
sürdürme ve bitirme konusunda tümüyle serbest hareket etti.

3.2. Piyasa Başarısızlığı
Devletin piyasayı düzenlemekte geç kalışı, nüfusun çok önemli bir kesimi 

olan Müslümanların dinî kaygılarla sigorta hizmetine olumsuz bakışı, yabancı 
şirketlerin ticari hayattaki avantajları, yerli sermaye kesimlerinin sigortacılığa 
ilgi duymayışı gibi unsurlar Osmanlı ekonomisinde sigorta piyasasının 
potansiyel gelişme imkânlarını kısıtladı. Ancak piyasanın sağlıklı bir zeminde 
gelişeınemesinde önemli bir unsur, aralarındaki bilgi asimetrisi nedeniyle, hem 
şirketlerin hem de müşterilerin davranışları idi.8

8 Eldeki bilgilerden hareketle piyasadaki asimetrik bilgi problemlerinde yangın sigortasının
özel bir yer tuttuğu, onu eşya sigortalarının izlediği düşünülebilir. Deniz nakliyatında ise
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i) Sigorta Şirketlerinin Müşterileri Aldatması
Sigortacının sigorta sözleşmesini tek taraflı olarak ve dilediği zaman (zarardan 

önce ya da sonra) feshetme hakkı bulunması sigortalının karşı karşıya olduğu en 
büyük problemdi. Şirketlerin özellikle yangınların çıkışına (kundakçılığa) ilişkin 
edindikleri doğru ya da yanlış bilgilere dayanarak poliçeleri feshedebilmeleri, 
normal yangın hallerinde dahi ödeme yapmaktan kaçınmaları güven üzerine 
kurulu sigorta fikrini zedeleyen bir unsurdu.9

Daha önemli bir sorun poliçelerdeki “hileler” idi. Piyasaya ilk olarak 
Avrupa’nın önde gelen sigorta şirketleri girmişti ve isimlerini duyurmak, sigorta 
fikrinin yayılmasını sağlamak amacıyla taahhütlerini yerine getiriyorlardı. 
Primleri mümkün olduğunca düşük tutabilen, tazminat ödemelerini vaktinde 
yapan, yetenekli/işbilir acentelere sahip olan ve zaten bilinmekte olan bir şirket 
piyasada derhal iyi bir itibarın sahibi oluyordu. Ancak zamanla kasıtlı yangınların 
çoğalması ve piyasaya sonradan giren ikincil şirketlerin yarattığı rekabet piyasaya 
ve önde gelen şirketlere zarar vermeye başladı. Prim rekabeti nedeniyle fiyatı 
ucuzlayan sigorta hizmetinde müşteri risklerinin ve zararların artması üzerine 
şirketler kendi çıkarlarını ön plana aldı. Kanuni denetimsizlikten de faydalanan 
şirketler taahhütlerini yerine getirme konusunda, özellikle poliçelerdeki 
hükümleri kullanarak, isteksiz davranmaya başladı.

Piyasadaki şirketler ve acenteleri Osmanlı müşterilerine sattıkları poliçeleri 
kendi dillerinde (İngilizce-Fransızca) düzenliyor10, adlî kapitülasyonlardan 
yararlanarak anlaşmazlık halinde şirketin kurulu olduğu ülke mahkemelerini 
yetkili gösteriyordu. Böylece Osmanlı vatandaşları şirketler karşısında 
dezavantajlı oluyor, bir anlaşmazlık halinde yabancı ülkelerde dava takip etme 
imkânı bulamayan büyük bir müşteri kesimi sigorta tazminatından mahrum 
kalıyordu." Sigorta sözleşmeleri ya da poliçeler bir anlaşmazlık halinde ilk

uluslararası hukuk ve düzenlemeler sayesinde asimetrik bilgi problemlerine daha az rastlandığı 
anlaşılmaktadır. Ancak sigorta olan her alanda olduğu gibi nakliye sigortasında da asimetrik 
bilgi problemleri mevcuttu. Kahya (2010), s. 199.

9 Sigorta Rehberi 1942 (1944). İstanbul. s.VI.
10 Piyasada sadece Osmanlı Umum Sigorta Şirketi poliçelerini Türkçe düzenliyordu. Ancak 

bu husus, sermayesi yabancı olan ama adındaki Osmanlı ibaresi nedeniyle yerli bir şirket 
olarak algılanan şirketin de “ahâliden ziyade kendi menfaatini düşünmek hususunda” diğer 
yabancı şirketlerden farkı olmadığının düşünülmesine engel değildi. Osman Nuri (Ergin) 
(1995). Mecelle-i Umûr-ı Belediyye [bundan sonra MUB] Cilt 3, İstanbul. İstanbul Büyükşelıir 
Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, s. 1151.

11 “ ...ecnebi şirketleri mensub oldukları devletlerin kânununa tevfikan hâlâ muamelede devam 
etmekte ve Memâlik-i Osmaniyye’de Türkçe’nin gayri ve Türklerin anlamadığı lisanlarla evrâk 
vesenedât teâti eylemektedir. Ahâli kanununu bilmediği, lisanını anlamadığı bir ecnebi şirketle 
muameleye mecbur olduğu için ledelhâce bir ihtilaf zuhûrunda bilhassa ecnebi şirketlerin 
idare-i ınerkeziyyeleri mensub oldukları devletlerin memâlikinde olduğu için ikame ve takib-i 
davaya muvaffak olamamakta ve binnetice zarar görmektedir. Esasen sigorta hesebâtı Türklerin 
münevverlerinin bile kolaylıkla ihâta edemeyeceği derecede yüksek ve karışık olduğu cihetle
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başvurulacak belge iken, müşterilerin dilini ve ne anlattığını bilmediği bir 
belgeyi imzalaması daha başlangıçta bir bilgi asimetrisi yaratıyordu. Poliçelerin 
arka yüzlerinde şirketlerin kendi menfaatleri lehinde, yabancı dilde ve son 
derece küçük karakterlerle yazılan hükümler bir zarar meydana gelmesi halinde 
şirketlerin ödeme yapmasını zorlaştırıcı nitelikteydi; şirketler eksik ödeme yapma 
yoluna da gidebiliyordu.12

//')Müşterilerin Sigorta Şirketlerini Aldatması
Piyasada yer edinebilmek ve faaliyetlerini genişletebilmek için şirketler 

başlangıçta taahhütlerinde ve ödemelerinde dürüst davranıyorlardı. Piyasada “ işin 
kaymağına hakim olmak” için en önemli unsurlardan biri “yangın durumunda 
hemen ödeme yapmak” idi.13 Ülkede yangın sigortası fikri ve uygulamasının 
mahiyeti ahali tarafından anlaşılıncaya kadar şirketleri zarara uğratacak türde 
(kundakçılık gibi) kasıtlı zararlar az sayıdaydı.14 Fakat zaman içinde yangınlar 
çoğalmaya ve kasıtlı oldukları anlaşılmaya başlandı. Şirketlere göre 1890’larda 
durum endişe verici boyutlardaydı ve piyasanın işleyişini etkileyen bir unsurdu.

Kasıtlı yangınların yaygınlığı ve nüfusun çoğunluğunun yaşadığı ahşap 
binaların normal koşullarda dahi yangın riskinin fazlalığı nedeniyle yangın 
sigortası primleri yüksekti. İstanbul’da 1900’de ve İzmir’de 1912 ’de olduğu gibi, 
sigorta şirketlerinin bir yıl içinde yangınlar için ödedikleri tazminat tutarı sık sık 
o yılın yangın sigortası prim gelirini aşıyordu ve zaten yüksek olan primlerin 
daha da artırılması düşünülüyordu.15 Her iki şehirde de özellikle Müslüman- 
Türk nüfusun oturduğu mahallelerde kundakçılığın yaygın olduğu belirtiliyordu. 
Sigorta kavramı ile yeni tanışan ve bunu bir kazanca dönüştürebileceğini düşünen 
yerli kesimlerin yerleşim birimleri ile sigorta kavramına görece aşina olan yabancı 
ve gayrimüslim nüfusun yerleşim birimleri arasındaki yangın oranlarındaki 
farklılık sigorta şirketlerinin dikkatini çektiğinden “büyük Avrupa şirketleri 
farklı mahalleler arasında risklerini dikkatlice paylaştırarak iş yapmakta” idi. 
İstanbul’da “kundakçılık yaygın” olduğundan “burada iş yapacak bir firma için 
[şirket çıkarını gözetecek] işinin ehli bir temsilci bulmak zorunlu” idi.16

İzmir’de Şubat 1899’da, piyasadaki yangın sigortası şirketleri arasındaki ortak 
tarife uygulaması kaldırılarak şirketlerin prim oranlarını serbestçe belirlemesi 

halk bu yüzden de azim zararlara dûçâr olduğu gibi şirketlerle ahali arasında akd-i mukaveleye 
tavassut eden Ermeni, Rum simsarların ber-mu’tâd yaptıkları hileler de bahsedilen zararları 
taz’if  etmektedir.” MUB (1995), Cilt 3, s. 1150.

12 Kahya (2010), s. 176-190.
13 A&P İstanbul 1899-1900 raporu, s.23.
14 Trabzon'da yangın sigortacılığının yeni yayıldığı dönemde “yangınlar nadir”di. A&P Trabzon 

1894 raporu, s.5.
15 A&P İstanbul 1899-1900 raporu, s.23; A&P İzmir 1912-1913 raporu, s. 16. Yabancı şirketler 

bekledikleri kadar kâr etmese ya da zarar etse bile bunu diğer piyasalardaki gelirleri ile telafi 
ederek yeni, büyük ve cazip Osmanlı piyasasında yer edinmeye çalışmayı tercih ediyordu.

16 A&P İstanbul 1892 raporu, s. 13.
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kararlaştırılmıştı. Fakat konsolosa göre “müşteriler arasında ayırım yapılmaksızın 
kabul edilecek risklerin sadece kundakçılığı artıracağı korkusu var”dı. “Görece 
çok az evin sigortalandığı şehrin Türk mahallelerinde hemen hemen hiç yangın 
olmaması olgusu bu görüşü güçlendirmckte”ydi.'7 Bu ifadeden çıkan sonuç prim 
oranlarının yüksekliği ile evlerini sigortalatma oranı düşük kalan bir kesimin, 
primlerin indirilmesi sonucu sigorta satın alabileceği ve sonra da bunu sigorta 
şirketlerden tazminat almak için bir fırsat olarak değerlendirebileceği ihtimalinin 
yüksekliğidir.18 Bu tip bir davranış sigorta fikri ve anlayışının tam olarak 
yerleşmediği ve şirketlerle müşteriler arasında tam bir güvenin oluşmadığı bir 
piyasa arka planında anlamlandırılabilir.

Bu davranış günümüz iktisat teorisinde bilgi asimetrisi başlığı altında 
İncelenmekte ve moral hazard(ahlaki tehlike) olarak adlandırılmaktadır. Bireyler 
bir riske karşı sigortalı değilken, risk gerçekleşirse ortaya çıkacak zararın 
tamamından sorumlu olacaklarından riskin gerçekleşmemesi için azami dikkat 
göstermekte, fakat sigortalı oldukları zaman bu korumanın derecesine/miktarına 
güvenerek riskin gerçekleşme olasılığını artırıcı davranışlarda bulunabilmektedir. 
Çok az sigorta bireyin çok risk taşıması anlamına gelirken, çok fazla sigorta 
bireyin yetersiz özen göstermesi anlamına gelmektedir. Eğer gösterilen özen 
şirketçe izlenebilir ise bir problem yoktur çünkü prim oranları buna göre 
belirlenebilecektir. Fakat sigorta şirketleri sigortalananların bütün davranışlarını 
izleyemediğinden, bireye tam koruma sağlayan (zararının tümünü karşılayan) 
sigorta çok az özen gösterilmesine yol açmakta çünkü bireyler eylemlerinin 
maliyetlerinin hepsi ile karşılaşmamaktadır. Böylece sigorta şirketleri genellikle 
müşterilerine tam koruma sunmamakta, müşterinin de riskin bir kısmını 
taşımasını istemektedir. Piyasada, sigortalanılan olaya karşı düşük ve yüksek risk 
gösteren bireyler bulunduğundan, sigorta şirketleri bireylerin hangi risk grubuna 
girdiği konusunda eksik bilgiye sahipse (yani bireyler bir zararın ortaya çıkma 
olasılığını sigorta şirketlerinden daha kesin olarak biliyorlarsa), piyasada optimal 
bir çözüm bulunamayacaktır çünkü yüksek riskli grup, düşük riskli alıcılar için 
önerilen ve kısmî koruma sağlayan (düşük ya da ortalama fiyatlı) sigortayı satın 
alma eğiliminde olacaktır. Bu, sürdürülebilir bir denge değildir.

Böylece Osmanlı piyasasındaki şirketler bir ikilemle karşı karşıya idi: yüksek 
primler uygulanırsa müşteri portföyü daralıyor, düşük primler uygulanırsa düşük 
gelirli olup sigorta tazminatını kolay bir kazanç yolu olarak gören müşteriler 
sigorta satın alabileceğinden şirketin zarar olasılığı artıyordu. Sigortacılıkta 
riskin havuzlanması olarak bilinen ortalama bir prim oranı uygulanması da 
sürdürülebilir bir denge sağlamıyordu. Çünkü ortalama primlere dayanan şirket

17 A&P İzmir 1897-99 raporu, s.21.
18 İstanbul’da 1899-1900’de yangın sigortasında “düşük prim oranları” söz konusu idi ve İngiliz

şirketlerinin tazminat ödemeleri “artmış”tı. A&P İstanbul 1899-1900 raporu, s.23-25.
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yangın halinde müşterilerine ortalama bir tazminat ödeyebilirdi; oysa yüksek 
gelirli olan ve değerli konutlarda oturan müşteriler böyle bir durumda zararlarının 
tamamını karşılayamayacakları için sigorta satın almayacaklardı.19 Üstelik 
ortalama primler bazı yüksek riskli bireyler için görece düşük kalabileceği için 
de sigorta şirketi bakımından yine zarara uğrama olasılığı mevcuttu.

Ortalama prim oranına karşı müşterilerin cevabı günümüz iktisat teorisinde 
yine bilgi asimetrisi başlığı altında İncelenmekte ve adverse seleetion (ters 
seçim) olarak adlandırılmaktadır. Bireyler sigortalandıkları riskin gerçekleşme 
olasılığını sigorta şirketinden daha kesin olarak biliyorsa, şirketin belirlediği 
primler riskin gerçek olasılığım yansıtmayacak ve şirket müşterileri bakımından 
yanlış bir seçim yapabilecektir. Ortalama primler üzerinden bir yangın sigortasını, 
yangın meydana gelirse sigortalı mülkünün değerinden daha fazlasını şirketten 
alabileceğini düşünen (bilen) daha riskli müşteri grubu tercih edecek, böylece 
sigorta talebi yangın riski yüksek olan bireylerden gelecektir. Sonuçta, ortalama 
yangın ihtimaline dayanan prim oranları sigorta şirketi için yanlış yönlendirici 
bir gösterge olacak ve sigorta şirketi yanlış seçim yapmış olacaktır. Birey sigorta 
şirketinin belirlediği orandan sigorta satın alsa ve şirket tarafından normal riskli 
bir müşteri olarak görülse bile aslında sigortayı satın aldığı andan itibaren kasten 
yangın çıkartıp şirketten tazminat almayı düşünüyor (yüksek riskli) olabilir. Bu 
durumda şirketin yangın riski için belirlediği prim oranı o müşterinin gerçek risk 
olasılığını yansıtmamakta ve şirket o müşteri örneğinde ters bir seçim  yapmış 
olmaktadır.20

4. Sonuç

İktisat teorisine göre, sigorta piyasasında ters seçime yol açan bilgi asimetrisi 
mevcut olduğunda ortaya çıkan denge birçok piyasa katılımcısı için arzu edilir 
nitelikte değildir. Sigorta şirketleri yanlış bir seçim yapmamak için bütün 
müşterilere “ortalama” kayıp olasılığına dayanan bir poliçe önerebilir ancak 
piyasadaki farklı risk gruplarına ait bireyler için ortalama orana dayalı poliçe bir

19 Teoriye göre böyle bir piyasada sürekli bir dengenin olabilmesi için yüksek ve düşük riskli 
bireyler bir şekilde müstakil/ayrıştırılmış (separating) olmalı, yani larklı liplerde poliçeler satın 
alma eğiliminde olmalıdır. Örneğin yüksek riskli bireyler tanı koruma, düşük riskli bireyler 
kısmi koruma satın alabilir. Böylece her birey kendi grubu için cazip olan ama diğer grup için 
cazip olmayan bir sigorta alıyor olabilir.

20 Benzer bir durum müşteriler bakımından da düşünülebilir. Yabancı dilde düzenlenmiş olan 
sigorta poliçelerinde, satın almış olduğu sigorta hizmetine ilişkin olarak müşterinin bilmediği 
ama şirketin baştan beri bildiği ve hatta bir zarar meydana geldiğinde kendi lehine kullanmayı 
düşündüğü, sigorta korumasını tümüyle ortadan kaldırabilecek unsurlar olması mümkündü. 
Anlaşmazlık halinde yabancı ülke mahkemelerinin yetkili olduğunu ya da var ise başka itiraz 
edebileceği hususları bilmeyen müşteri, poliçelerde bu tür hilelere yer veren bir şirketi tercih 
ettiğinde yanlış bir seçim yapmış olmaktaydı.
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denge sağlamamakta, düşıik riskliler sigorta satın almamaya yönelebilmektedir. 
Sigorta şirketleri bireylerin gerçek risklerini belirleyenıediğinden düşük riskli 
bireyler olabilecekleri kadar iyi durumda olmamakta21 ve yüksek riskli bireyler 
de olabileceklerinden daha kötii durumda olmaktadır.22 Bu durum bütün piyasa 
katılımcıları için uygun olmadığından sürdürülebilir bir denge değildir.23 
Sürdürülebilir bir denge ancak çeşitli risk grupları birbirinden ayrılarak ve 
her bir grubun kendilerine uygun tipte poliçeler satın alabilmeleri sağlanarak 
gerçekleştirilebilir. Ancak bu durum tam rekabetçi (tarafların tam bilgiye sahip 
olduğu durumdaki) dengeden daha kötü ya da ikinci en iyi bir duruma karşılık 
gelmektedir.

Günümüzde sağlık sigortası piyasasında böyle bir problem görülmektedir. 
Sigorta şirketleri prim oranlarını nüfustaki sağlık problemlerinin ortalama 
etkisine göre değil, potansiyel müşteri grubundaki sağlık problemlerinin etkisine 
göre belirlemektedir. Fakat sigortayı en çok satın almak isteyen ona en çok 
ihtiyacı olandır ve bu durum bir uyumsuzluk yaratmaktadır. Böyle bir durumda 
sigortanın nüfustaki ortalama sağlık riskine göre düzenlenerek herkesin daha 
iyi bir duruma getirilmesi mümkündür. Yüksek riskli bireyler kendi gerçek 
risklerinin yansıttığından daha iyi durumda olacak ve düşük riskli bireyler de 
eğer sadece yüksek riskli bireyler satın alsalardı önerilecek olana göre kendileri 
için daha tercih edilir olan bir orandan sigorta alacakları için daha iyi bir durumda 
olacaktır. Bu tip bir denge ancak hükümet sübvansiyonu ile herkese ortalama 
risk oranından bir sağlık sigortası sağlanarak gerçekleştirilebilmektedir. Devlet 
desteği ile herkese ortalama bir sigorta sağlanması şirketlerin yanlış müşteri 
seçimi yapmasını önleyebilmektedir. Ancak piyasanın kendi işleyişi ile değil 
de bir hükümet düzenlemesi/müdahalesi sonucunda ulaşıldığından ve herkesin 
kendine uygun olan risk oranından değil ortalama orandan sigorta hizmeti satın 
almasını sağladığından sonuçta ulaşılan durum (denge) tam rekabet (tam bilgi) 
dengesine göre refah bakımından daha kötüdür.

Osmanlı sigorta piyasasında hükümet desteği ile bir çözüme gidilmemiş 
ancak bazı yangın sigortası şirketleri yanlış seçimleri önleyebilmek için 
aralarında ortak bir prim tarifesi kararlaştırmışlardır. Buna göre yangın sigortası 
satın almak isteyen bir müşteri bu tarifeyi uygulayan şirketlerden aynı derecede 
sigorta koruması satın alabiliyordu. 12 Temmuz 1900’de kurulan İstanbul'da

21 Çünkü risk durumlarının gerektirdiği oranda bir kısmi sigortayı normal bir fiyattan satın 
alamamakta onun yerine risk durumlarına göre daha fazla koruma sağlayan bir sigortaya daha 
yüksek fiyat ödemek zorunda kalmaktadırlar.

22 Çünkü risk durumlarının gerektirdiği oranda bir tam koruma değil ancak kismî koruma satın 
alabilmektedirler.

23 İzmir’deki İngiliz konsolos vekili bıı hususun farkındaydı; “müşteriler arasında ayırım 
yapılmaksızın kabul edilecek risklerin sadece kundakçılığı artıracağı korkusu var”dı. A&P 
İzmir 1897-99 raporu, s.21.
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Faaliyette Bulunan Yangın Sigorta Şirketleri Sendikası önce 1 Kasım 1900’de 
ve daha sonra 19 Nisan 1901 ’de ortak (tek) bir prim tarifesi yürürlüğe koydu. 
Yeni tarifenin o günün şartlarında primleri uygun oranlarda tutmaya ve kasıtlı 
yangınları azaltmaya (yanlış müşteri seçimini azaltmaya) yönelik olumlu etkileri 
olduğu belirtiliyordu.24 Ancak bu durumun, piyasadaki bazı müşterilerin (kötti 
niyetli olmayanların) daha yüksek fiyatlı sigorta hizmeti ile karşılaşmalarından 
dolayı piyasa dışında kalmalarına yol açtığından, rekabetçi dengeninkinden daha 
düşük bir sonuç yarattığı düşünülebilir.

İktisat teorisine göre, sigorta piyasasında ahlaki tehlike olarak adlandırılan 
bilgi asimetrisi mevcut olduğunda ortaya çıkan denge yine birçok piyasa 
katılımcısı için arzu edilir nitelikte değildir. Bireylerce sigorta korumasının 
varlığına karşı gösterilen özen miktarı sigorta şirketlerince izlenebiliyorsa bir 
sorun doğmayacak, şirket müşterilerinin gösterdikleri özene göre prim oranlarını 
belirleyecektir. Fakat sigorta şirketleri sigoıtalananların ilgili bütün eylemlerini 
izleyemediklerinden tam koruma sağlayan sigorta bireylerce çok az özen 
gösterilmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle sigorta şirketleri genellikle tam 
değil kismî koruma önermekte, bir zarar ortaya çıktığında bir kısmını müşterinin 
(sigortalı tarafın) karşılamasını istemektedir. Şirketin yaptığı esasen bir taymlama 
ile müşterinin de bir miktar tedbir almasını sağlamaktır; müşteriye istediği 
miktarda sigorta hizmeti sıınıılmamaktadır. Bu sonuç da tam bilgiye dayanan 
rekabetçi modele göre daha kötüdür. Piyasada ticarete konu olan hizmetin miktarı 
arz ve talep eşitliği ile değil, sigorta şirketinin, müşterinin almasını istediği tedbir 
düzeyine göre belirlediği (tayınladığı) bir miktarda olmaktadır.25 İstanbul ve 
İzmir’de XX. yüzyıl başlarında kasıtlı yangınlar arttığı ve şirketlerin tazminat 
ödemeleri prim gelirlerini aştığı için prim oranları yüksekti ve (ortak tarife 
kaldırılarak) daha da yükselebileceği belirtiliyordu.26 Bu örnek prim düzeyinin 
(fiyatın) piyasanın normal işleyişine göre değil bilgi asimetrisine dayanan anormal 
işleyişine göre belirlenişini yansıtmaktadır. Sigorta hizmetinin fiyatı, müşterinin 
de ilgili riskin bir kısmını üstlenmesini sağlayabilmek için yüksek bir seviyede 
oluş(turul)maktaydı.

Yangın sigortası piyasasında yaşanmış olan şirket ve müşteri davranışları 
sonucu ortaya çıkan durumun refah etkileri piyasa rekabetçi olsaydı olacak

24 A&P İstanbul 1899-1900 raporu, s.25.
25 Asimetrik bilgi durumunda piyasa “dengesini” inceleyen çok sayıda model mevcuttur ve henüz 

yaygın kabul gören modcl(lcr) bulunmamaktadır. Ancak, yüksek riskli bireylerin düşük riskli 
bireyler üzerinde dağılmış bir dışsallık oluşturmaları nedeniyle piyasada en ctkiıı bir kaynak 
tahsisini değil, daha ziyade ikinci en iyi kaynak tahsisini sağlayan bir durum ortaya çıktığı 
kabulü bulunmaktadır. Bkz. S. Grossman, J.E. Stiglitz (1976). “Information and Competitive 
Price Systems”, American Economic Review, C.66 S.2, s.246-253; B. NalebufT, J.E. Stiglitz 
(1983). “ Information, Competition and Markets", American Economic Review, C.73, s.278-84.

26 A&P İzmir 1911-1912 raporu, s.8; A&P İstanbul 1910-1911 raporu, s.20.
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olandan farklı idi. İktisat teorisinin (gerçek hayatı izah etmek üzere) daha sonra 
ifade ettiği durum bir zamanlar Osmanlı sigorta piyasasında ortaya çıkan sonuçla 
örtüşüyordu: sigorta hizmetine ilişkin bilgi asimetrileri nedeniyle girişilen 
davranışlar, kişisel refahın daha yüksek olmasını sağlayan türden rekabetçi/etkin 
bir denge değil, ona göre daha az etkin olan, daha düşük refah seviyeleri sağlayan 
başka türden bir denge ortaya çıkardı; müşteriler istedikleri kadar ve istedikleri 
fiyattan sigorta hizmeti satın alamazken sigorta şirketleri de sigorta hizmetinin 
fiyatını piyasa koşullarına göre belirleyememişti. Refah etkilerinin yanında 
şirket ve müşteri davranışlarının yol açtığı karşılıklı güven eksikliği Osmanlı 
Devleti’nde sigortacılık fikrinin ve piyasasının gelişimi üzerinde olumsuz etkide 
bulunmuş önemli bir unsur olarak görünmektedir.
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Serbest Sermaye Hareketleri ve 
Kriz-Küçülme Dönemeçleri: 1990-2010’

Korkut Boratav**

I. G iriş

Şubat 1930’da kabul edilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 
(TPKKHK) Bakanlar Kurulu’nu TL'nin dış değerini korumak amacıyla döviz ve 
sermaye piyasalarına uygun görülecek müdahaleler yapmaya yetkili kılıyordu1. 
Zamanla geliştirilecek olan müdahalelerin önemli bir bölümü, Türkiye ile dış dünya 
arasındaki sermaye hareketlerini denetleyen kural ve önlemlerden oluşacaktı.

Ağustos 1989’da Bakanlar Kurulu, aynı kanuna dayanarak çıkarılan 32 
sayılı kararname ile sermaye hareketlerini serbestleştirdi ve altmış yıl boyunca 
bu hareketleri denetlemiş olan önlemleri birkaç ay içinde ortadan kaldırdı. 1990 
başlarında IMF’nin ölçütlerine göre TL konvertibiliteye geçmiş olarak kabul 
edilecektir.

TPKKHK, gerekçesindeki ifadeyle, “para kıymetini düşürmeye çalışanları 
tecziye" amacını izliyordu. Kanun, elli yıl boyunca, esas olarak bu öncelik 
gözetilerek uygulandı. Değişen koşullar, 1980 sonrasında, kanunun verdiği 
olanakların, TL’nin dış değerini düzenli bir tempoyla düşürmek için de 
kullanılmasına yol açtı: Turgut Özal’ın ekonomiyi yönettiği 1980-1988 yıllarında 
sermaye hareketlerinin denetimi sürdürüldü; ılımlı bir devalüasyon hedeflendi; 
TL (TCMB’nin reel efektif döviz kuru hesaplamasına göre) yüzde 37.5 oranında 
değer yitirdi ve döviz fiyatlarının seyri ihracat öncelikli bir birikim biçimine 
geçişte önemli rol oynadı.

Görüldüğü gibi, sermaye hareketlerinin denetlenmesi, dünya kapitalist 
sisteminin çevresinde yer alan ekonomilerde bazen (1930’u izleyen elli yıl 
boyunca Türkiye’de olduğu gibi) iç piyasaya dayalı bir sanayileşme-gelişme

* Bu çalışmanın hareket noktası, Tiilay Arın ’a Armağan: İktisat Yazılan (İstanbul 2010, Belge 
Yayınları)’nda yayımlanan "Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri” başlıklı yazı olmuştur. Ancak 
şimdiki metinde kapsam ve veriler güncelleştirilmiş; bir hayli genişletilmiş; çözümleme ve 
değerlendirmelerde de değişiklikler yapılmıştır.

** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Emekli Öğretim Üyesi 
e-posta: korkut@tr.net

1 Bu konuda değerli arkadaşım Bilsay Kuruç’un titiz ve devâsâ emek ürünü olan Belgelerle 
Türkiye İktisat Politikası. I. Cilt. 1929-1932. Ankara 1988, A.Ü. SBF Yayını, ss. 43-47’de 
ayrıntılı bilgi ve çözümleme vardır.
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stratejisini; bazen de (1980’1¡ yıllarda olduğu gibi) sanayi ürünleri ihracatı 
önceliğini destekleyebilecektir.

Buna karşılık, serbestleştirilen sermaye hareketleri, ekonominin gelişim 
doğrultusunu büyük ölçüde bu hareketleri belirleyen aktörlere teslim edecektir. 
Örneğin, sözü geçen 32 sayılı kararla sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, 
bir bakıma kanun koyucularının 1930’daki temel amacını (“TL’nin değerini 
koruma” hedefini) hayata geçirdi; ancak ölçüyü kaçırarak... Türk lirası, serbest 
sermaye hareketlerinin kararlaştırıldığı Ağustos 1989’u izleyen yirmi bir yıl 
sonunda (Ağustos 2010’da) yine TCMB verilerine (ve tüketici fiyatlarına) göre 
yüzde 74 oranında değerlenmiş olacaktı.

Bu “değerlenme”nin, büyük buhran ortamına karşı ulusal ekonomiyi bir 
korumacılık-devletçilik sentezi içinde savunma, sanayileşerek geliştirme 
arayışlarının ilk adımlarından biri olan TPKHK’nu hazırlayanların meramlarıyla 
uyumlu olduğu söylenemez. Onların endişelerini (bir bakıma) seksen yıl sonra, 
Mayıs 2010’da, bir başka uluslararası krizin hemen ertesinde, “Üçüncü Dünyacı” 
diyebileceğimiz bir grup iktisatçı Yeni Kalkmmacılık diye adlandırdıklar tezlerle 
bugüne taşıyorlar. Bildirilerine göz atalım :“Dış kaynak kullanımına dayalı büyüme 
stratejileri, iç borçlanmayı artırır;... Jinansal piyasalarda balonlaşmalara, 
kırılganlıklara yo l açar; sık sık ödemeler dengesi ve para krizleriyle sonuçlanır. 
[Ulusal paranın] aşırı değerlenme eğilimi, Hollanda hastalığı (döviz bolluğu) 
hammaddelere veya düşük ücretlere dayanmayan tüm sanayi kollarını köstekler. ”2 

Serbest sermaye hareketleri ile gerçekleşen döviz bolluğunun (dış tasarrufların), 
ulusal tasarruflara eklenerek, onları destekleyerek sermaye birikimini yukarı çeken 
bir nimet olmadığı ve değerlenen ulusal paralarla bağlantılı finansal kırılganlıklara 
yol açabildiği algılaması, 2008-2009 krizi ertesinde yaygınlaşmaktadır. IMF 
dahi “kervana katılarak”, önceki yıllarda büyük ölçüde “tabu” saydığı sermaye 
hareketlerini denetlenme yöntemlerini (ihtiyatlı bir dille ve bir “son çare” olarak 
da olsa) tartışmaya başlamıştır3.

Ne var ki, serbestleşen sermaye hareketleri ucuzlayan döviz, artan finansal 
kırılganlıklar ve bunların yapısal uzantıları öğelerinden oluşan bir tartışma 
gündeminin ötesine giden ve otuz yıl öncesine uzanan sorunlar içermektedir. 
Bir kere, sözü geçen finansal kaynaklı çalkantılar, milli gelir düzeylerinde 
(“altın çağ” döneminde uluslararası sistemin çevresinde gözlenmeyen) sert

2 Bildiri metni için bk. International Development Economics Associates (IDEAS) web sitesi 
(networkideas.org). Benzer bir tavrı, Ekim 2010’daki G20 Maliye Bakanlan toplantısı 
arifesinde Brezilyalı Bakan Guido Mantega, Batı (özellikle ABD) ekonomisindeki aşırı ve ucuz 
likiditenin çevre ekonomilerine akmasından kaynaklanan (ve yerli paraları hızla değerlendiren) 
süreçlerin yeni bir “kur savaşları” dizisi ile sonuçlanacağı endişe ve uyarısını ortaya attığında 
göstermişti.

3 Jonathan E. Oshry et.al., Capital Inflows: The Role o f  Controls, IMF Staff Position Note, 19 
February 2010, SPN /10/04.
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hareketlere yol açmıştır. Daha da önemlisi, bu yeni ortama teslim olan çevre 
ülkelerinde, genişleme, durgunlaşma, daralma ivmeleri giderek artan oranlarda 
ulusal ekonomiyle dış dünya arasındaki sermaye akımlarına bağımlı hale gelmiş; 
doğrudan doğruya iç etkenlerin rolü arka plana kaymıştır.

Dünya ekonomisinin genişleme aşamaları, metropol kaynaklı sermaye 
hareketlerinin de hızla yükseldiği; çevre ekonomilerini de genişleme ivmesine 
taşıdığı yıllar olmaktadır. Madalyonun diğer yüzü ise, sermaye hareketlerindeki 
durgunlaşma dönemlerinin, çevrede ters yönlü, sert yansımalara yol açmasıdır4. 
Nitekim, 1980 sonrasında çevre ekonomilerinde patlak veren büyük boyutlu 
krizlerin önemli bir bölümü yabancı sermaye veya dış kaynak hareketlerinde ani 
bir yavaşlama, durma veya çıkışa yönelme olgularından kaynaklanmıştır5. 1980’li 
yıllarda Latin Amerika’nın sürüklendiği dış borç krizi, 1994-1995 Türkiye ve 
Meksika’daki krizler ve İkincisinin bazı Latin Amerika ülkelerine (“tekila etkisi” 
yaftası altında) yansıması, 1997-1998’de Doğu Asya’dan başlayarak Rusya, Latin 
Amerika, Türkiye’ye yayılan ve 2001-2002’ye kadar süren bir başka kriz fırtınası 
hatırlatılabilir. 2007’nin ikinci yarısında ABD’de başlayan finansal kriz de, bir 
yıl gecikmeyle çevre ekonomilerine dönük sermaye akımlarını aşağıya çekti. 
Portföy yatırımlarında daralmalar veya net çıkışlar gerçekleşti. Dış kredilerin 
döndürülmesi (anapara ödemeleri talep edilerek) güçleşti. Önceki krizlerde 
artışlar gösteren doğrudan yabancı yatırımları (DYY) da gerilemeler gösterdi. 
Dış kaynak hareketlerinde (kabaca altı-yedi ay süren) gerileme aşaması, çevre 
ekonomilerinde daralmalara veya durgunlaşmalara yol açtı.

Bu yazıda bu etkiler, yani sermaye hareketlerindeki serbestleşmenin milli 
gelir hareketlerine yansıyan sonuçları Türkiye ekonomisi açısından inceleniyor. 
İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle 1989 arasında geçen kırk dört yıl içinde milli 
gelirin daralma gösterdiği dört yıl vardır: 1949, 1954, 1979 ve 1980. Bu dört 
yıla ait milli gelir hareketlerinin aritmetik ortalaması (yüzde olarak) -2.8’dir. 
Serbest sermaye hareketlerinin geçerli olduğu yirmi bir yıl (1990-2010) içinde 
ise ekonominin küçüldüğü dört yılın (1994, 1999, 2001 ve 2009’un) ortalama

4 IMF kaynaklarına göre metropol ile çevre ekonomileri arasındaki sermaye hareketleri 1992 ile 
1997 arasında 167 milyar dolardan 481 milyar dolara çıkmış; “çevre”nin ortalama büyüme hızı 
da 1989-1992 yıllarındaki yüzde 2.3’ten 1993-1997’de yüzde 4 .1 ’e çıkmış; 1998’den itibaren 
yavaşlayan sermaye hareketleri 20 0 l'd e  183 milyara inmiş; bu etken sonunda kriz fırtınasına 
sürüklenen çevre ekonomilerinin milli gelirlerinde birer-ikişer yıllık daralmalar gerçekleşmiştir. 
Bk. K. Boratav, “A Comparison o f Two Cycles in the World Economy: 1989-2007”, IDEAS 
Working Papers Series, No: 07/2009 ve “Uluslararası Krizin Arifesinde Çevre Ekonomileri”, 
Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim: İzzettin Önder 'e Armağan (Derleyenler: Abuzer Pınar, 
Ahmet Haşim Köse, Nihat Falay), İstanbul 2011, SAV, ss. 17-29.

5 Sermaye hareketleri ve dış ticareti denetlenen bir ekonomide döviz kısıtından (örnek 1979 
Türkiyesi), “sistemik” dönüşümlerden (örnek 1998-sonrasında Doğu-Orta Avrupa, Rusya) veya 
iç savaş-ham madde fiyatlarında çöküşlerden (örnek çeşitli tarihlerde çeşitli Afrika ülkeleri) 
kaynaklanan krizler, bu saptamanın dışındadır.
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(yüzde) m illi gelir değişimi -5.0’dır. Görüldüğü gibi ekonomik daralma, kriz, 
1989 sonrasında sıklaşmakta ve ağırlaşmaktadır.

“Küçülme yıllan”, öncesi ve sonrası ile birlikte incelendiğinde dış kaynak 
hareketleri temel belirleyici olarak ortaya çıkacaktır.

Çalışmanın II. kesiminde farklı “dış kaynak” kavramları tanımlanacak ve 
çeşitli dış kaynak hareketleri ile milli gelir hareketleri arasındaki yirmi yıllık 
bağlantı incelenecektir. Kesim IH’te 1989 sonrasında gerçekleşen aylık dış 
kaynak hareketlerinin ekonomik krize-küçülmeye etki eden hareketlerinin 
süreleri saptanacaktır. Bu çalışmada sermaye hareketleri açısından tanımlanan 
kriz (küçülme) örıcesi-kriz ve kriz sonrası dönemleri de böylece belirlenecektir. 
Daha sonra her kriz-küçülme döneminde sermaye hareketlerinin farklı öğelerinin 
seyri incelenecek, değerlendirilecektir.

Dış kaynak hareketlerinin durgunlaşması veya “net çıkış”a dönüşmesinden 
kaynaklanan dışsal şokun büyüklüğü, bir önceki dönemle karşılaştırılarak, iki 
dönem arasındaki farka bakılarak ölçülür. Böylece tanımlanan “tersine dönüş”, 
cari, sabit dolarlarla ve milli gelire oranlanarak dört kriz-küçülme dönemi için 
Kesim IV’te ölçülmekte; bu “şok”un, milli gelir üzerindeki ve finansal sistemlere 
yansımasının bir göstergesi olan döviz kurlarına etkileri izlenmektedir.

Dört kriz-küçülme aşamasını izleyen canlanma dönemleri, dış kaynak, mili 
gelir ve döviz kurları hareketleri izlenerek Kesim V ’te çözümlenmektedir.

Özellikle 2008-2009 krizi üzerinde odaklaşan uluslararası bir karşılaştırma ve 
kuşbakışı bir değerlendirme, araştırmanın son kesiminde ele alınmaktadır.

II. B üyüm e - D ış K aynak Bağlantıları

1. Farklı Dış Kaynak Kavramları, Tanımları
Dış dünyayla ulusal ekonomi arasındaki kaynak hareketlerine bu yazıda 

kısaca “dış kaynak” diyoruz ve üç farklı tanım kullanıyoruz. Birincisi yabancı 
kökenli sermaye (YAS) hareketleridir. Ödemeler dengesinin sermaye (finans) 
hesaplarının portföy ve diğer sermaye hareketlerinin “yükümlülükler” kalemleri 
ile “yurt içindeki” doğrudan yatırımların toplamı, yabancı kökenli sermaye 
hareketlerini verir. “Normal” dönemlerde sermaye ithal eden tipik bir çevre 
ekonomisinin dış dünya bağlantıları incelenirken bu kavramın hareket noktası 
oluşturması doğru olur; zira, diğer dış kaynak türlerinin varlığı, sürdürülebilirliği, 
(çok kısa dönemler hariç) yabancı sermaye girişlerine bağımlıdır.

İkincisi toplam (net) sermaye (TS) hareketleridir. Bu kavram, yabancı kökenli 
sermaye hareketlerine, kayıt dışı sermaye (net hata-noksan) ile yerleşik kökenli 
sermaye hareketlerinin eklenmesiyle elde edilir. Portföy ve diğer sermaye 
hareketlerinin “varlıklar” kalemleri ile “yurt dışındaki” doğrudan yatırımların 
toplamı “yerli sermaye” hareketlerini vermektedir.

Üçüncüsü, toplam sermaye hareketlerinden, iki yönlü kâr, faiz transferlerinin
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(cari işlemler hesabının “gelir dengesi” kaleminin) ayıklanması sonunda elde 
edilen net kaynak aktarımı(NKAydır. Bu hesaplamayla sermaye hareketleri 
ile onlardan türeyen cari işlemlerin net bilançosu elde edilir6. Pozitif değerler, 
dış dünyadan Türkiye’ye net kaynak aktarımı; negatif değerler ise ters yönlü bir 
aktarım olarak yorumlanacaktır7.

2. Büyüme-Dış Kaynak Bağlantıları: Yirmi Yıllık Bir Bilanço 
Sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin önemli bir sonucu, dış kaynak 

akımlarının giderek cari dengeden bağımsızlaşması; otonom özelliklerinin 
ağır basması olur. Cari fazla veren ekonomilerde de dış borç stokunun artması 
mümkün ve olağan hale gelir. Cari açık veren ülkelerde (Türkiye’de olduğu 
gibi) daha da büyük boyutlu net sermaye hareketleri nedeniyle döviz fiyatlarının 
düşmesi söz konusu olabilir.

Böylece Türkiye gibi kronik cari işlem açığı veren ekonomilerde, serbestleşen 
sermaye hareketleri, büyüme süreci ile dış kaynak bağlantıları arasında önemli bir 
değişime yol açar. Sermaye hareketlerinin denetli olduğu dönemlerde, otonom iç 
talep hareketlerinin tetiklediği belli bir büyüme temposu, cari açığı tetikleyecek 
ve (rezervler sürekli bir kaynak oluşturamayacağı için) net dış kaynak girişleriyle 
finansman gerekecektir. Bağlantılar, iç talep —* reel büyüme (âtıl kapasitede) 
-*  ithalat -> cari açık -» dış kaynak -> (belli oranlarda) dış borçlanma 
halkalarından oluşmaktadır.

Serbestleşen ve otonomlaşan sermaye hareketleri, bu bağlantıların başlangıç 
halkalarını değiştirir. Yeni ortamda, otonom sermaye hareketleri -*  iç talep 
—* reel büyüme (âtıl kapasitede) —* ithalat —> cari açık (belli oranlarda dış 
borçlanma) zinciri egemen olacaktır.

Bu yeni bağlantıların egemen olduğu 1990-2010 zaman dilimini üç ara-
6 Bu tanıma uygun bir hesaplamayı, Türkiye’nin ödemeler dengesi verilerinden yapabiliyoruz. 

Ancak, özellikle uluslararası karşılaştırmalar söz konusu olduğunda iki doğrultulu sermaye 
hareketlerine ilişkin kapsamlı veya güvenilir veriler bulunamadığında daha “kestirme” 
bir hesaplama söz konusu olabilir: Net kaynak aktarımı= cari işlem açığı + gelir dengesi. 
Cari açığın pozitif, cari fazlanın negatif değerlerle bu hesaplamaya girdiğini hatırlatalım. 
İki tanım arasındaki fark rezerv hareketlerinden ibarettir. Bu “kestirme” net kaynak aktarımı 
tanımı, sermaye hareketleriyle ilgili ön-bilgiye gereksinim duymadığı için, tarihsel verilerle 
de hesaplanabilir. Bir örnek, 1830-1913 yılarının alt dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu 
için (Şevket Pamuk’un bulgularından hareketle) yaptığım net aktarım tahminleridir. (Korkut 
Boratav, “Net Resource Tranfers and Dependency: Some Recent Changes in the World 
Economy”, Neoliberal Globalization as New Imperialism: Case Studies on Reconstruction 
o f the Periphery, (Editors: A.H. Köse, F. Şenses, E. Yeldan), New York 2007, Nova Science 
Publishers, p.3, Table 1). Aynı çalışmada farklı net kaynak aktarımı tanımlan ve örneğin Dünya 
Bankası’nın hesaplamalarının bir eleştirisi de yer alıyor.

7 Bu ilişkileri ödemeler dengesinin sistematiği içinde açıklayan bir çalışma için: Korkut Boratav, 
“Yabancı Sermaye Girişlerinin Ayrıştırılması ve Sıcak Para: Tanımlar, Yöntemler, Bazı 
Bulgular”, iktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: Oktar Türel’e Armağan, (Derleyenler: A.H. 
Köse, F. Şenses, E.Yeldan), İstanbul 2003, İletişim Yayınları.
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döneme (1990-1994, 1995-2001 ve 2002-2010’a) ayırarak Tablo la, Ib ve 
lc ’de inceleyelim. 1995-2001 yılları, bu çalışmada ayrı ayrı incelenecek olan iki 
küçülme-kriz dönemecini (1998-99 ve 200 l ’i) içermektedir. Tablolar, her yıla ait 
dış kaynak hareketlerini ve dış kaynak hareketlerindeki yıllık değişimi (milyon 
S olarak) belirliyor. Dış kaynak hareketleri aynı yıla ait; bunlardaki değişim, bir 
önceki yıla ait dolarlı milli gelir düzeylerine oranlanıyor. Her yıl için milli gelirin 
değişim hızı ve cari denge/milli gelir oranları da ayrıca sunuluyor.

Bu noktada, dolarlı milli gelir verilerinin, iktisat çözümlemelerinde yarattığı 
sorunlara kısaca değinmek yararlı olacaktır. Milli gelir, yerli paralarla sürdürülen, 
işlem gören, fiyatlandırılan faaliyetlerde yaratılan katma değerlerin bir toplamıdır. 
Bu toplam, dolara dönüştürüldüğünde, TL’nin reel olarak değerlenmesi (kabaca 
ifade edersek, “doların ucuzlaması”), dolarlı milli gelir toplamını yapay olarak 
yukarı çekecektir. Ve (kurların değişmediği bir durumla karşılaştırılırsa) dövizli 
işlemlerden oluşan cari açık ve dış kaynak büyüklükleri ile dolarlı milli gelir 
arasındaki oranlar düşmüş olacaktır.

Bu uyumsuzluk, milli gelirin dolar, sabit ve cari fiyatlarla TL ile hesaplanan 
serileri karşılaştırılınca açıkça gözlenmektedir. Yakın geçmişten bir örnek alalım 
ve 2003-2007 verilerine bakalım. Sabit (1998) fiyatlı milli gelir, 2003’te 76338 
milyon, 2007’de 101255 milyon lira olarak belirlenmiştir. Yıllık (“üssel”) 
ortalama artış hızı yüzde 7,3'tür. Dolarlı milli gelir ise, aynı dört yıl içinde 304981 
milyon dolardan 648625 milyon dolara çıkmıştır. Ortalama büyüme hızı yüzde 
20,8’dir. Cari fiyatlarla milli gelir ise, yüzde 16,7’lik ortalama bir büyüme ile aynı 
dönemde 454781 milyon TL’den 843178 milyon TL’ye çıkmıştır. Dolarlı artış 
hızının, cari fiyatlarla TL’li büyüme hızını aşması, doların ucuzlamış olmasına 
bağlıdır: 2003’te nominal milli geliri dolara çeviren kur, 1.491’dir. 2007 milli 
gelirinin dönüştürülmesinde uygulanan dolar/TL kuru ise 1.300’e inmiş; dört yıl 
içinde nominal olarak yüzde 12.8 oranında düşmüştür. Böylece, dolarlı milli gelir 
artışı, genel fiyat artışları (enflasyon), reel büyüme ve ucuzlayan doların birlikte 
etkisi sonunda meydana gelmiştir.

Cari işlem açığının sözü geçen dolar kurlarıyla hesaplanan milli gelire oranı, 
2003’te yüzde 3 .5 ,2007’de yüzde 5.9’dur. Ceterisparibus dolar fiyatı bu iki tarih 
arasında sabit kalsaydı8 2007’deki cari açık oranı yüzde 6.8’e yükselmiş olacaktı. 
Bu tür sapmalara yol açmasına rağmen, pratik gerekçeler, dolarlı milli geliri 
kullanmayı zaman zaman zorunlu kılıyor. Bazı durumlarda kur hareketlerinin 
“bozucu” etkisini asgariye indirmek için, dövizle belirlenen (ithalat ve ihracat
8 Farklı kur hareketlerinin cari açık/milli gelir oranları üzerindeki etkilerini ceteris paribus 

varsayımıyla öngörenleyiz; zira, döviz kurunun seyri, hem reel, hem de (ithal maliyetlerinin genel 
Fiyatlara taşınması nedeniyle) nominal milli gelir düzeyini; ayrıca cari dengeyi etkileyecektir. 
Farklı kurlarda oluşacak cari denge/milli gelir oranları, ancak bir genel denge modeli içinde 
belirlenebilir. Bu yapay (ve yanıltıcı) varsayım kabul edilirse, 2003-2007 arasında dolar kuru 
sabit kalmış olsaydı, cari açık/milli gelir oranının yüzde 6.8’e yükselecektir.
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gibi) değişkenlerle, TL ile belirlenen (milli gelir gibi) değişkenlerin değişim 
hızlarını yan yana sunmak ve karşılaştırmak anlamlı olacaktır.

Dış kaynaklarla milli gelir hareketleri arasındaki bağlantılar incelendiğinde, 
dış kaynakların düzeyi ile birlikte, bunlardaki yıllık değişim de önem taşır. 
Bilindiği gibi, toplam talebi etkileyen pozitif bir akım (yatırımlar) süregelirken, 
düzeyde meydana gelen daralma, milli geliri (yatırım çoğaltanı yoluyla) aşağı 
çeker. Benzeri bir etkileşim, dış kaynak hareketlerindeki değişmelerde de söz 
konusu olabilir. Tablo la, Ib, lc ’de üç dış kaynak tanımı için değişmeyi ifade 
eden göstergelerin (tablolardaki sembollerle AYAS, ATS, ANKA’nın) pozitif 
değerler taşıması büyüme ivmesinin güçlenmesine katkı olarak yorumlanabilir.

Sermaye hareketleri ile iç talep bağlantıları hangi mekanizmalarla 
gerçekleşir? Yüksek tempolu döviz girişleri karşısında Merkez Bankasfmn 
tepkisizliği (sermaye girişinin tümüyle piyasadaki döviz arzına ve bankaların 
döviz varlıklarına taşınması); pasif (döviz artışının TCMB tarafından satın 
alınarak rezervlere taşınması) ve aktif (farklı sterilizasyon yöntemleri) tepkileri 
önem taşır. Her durumun iç talep öğeleri (tüketim, yatırım, cari kamu giderleri) 
üzerindeki etkileri somut koşullarda ayrıca incelenmelidir. Belli koşullarda sıcak 
para girişlerini de yukarı çeken ve kendi-kendini besleyen bir zincir de söz konusu 
olabilir. Ancak, tüm seçeneklerin genişletici doğrultuda olduğu söylenebilir.

Bu genel önermenin dışında, dış kaynak-büyüme bağlantı halkalarının ayrıntılı, 
ampirik bir çözümlemesi bu çalışmanın gündeminde yer almıyor. İstatistikler, 
dış kaynak hareketlerindeki daralmaların toplam talep aracılığıyla reel milli 
gelir büyüme hızını (bazen düzeyini) aşağı çektiğini güçlü bir biçimde telkin 
etmektedir. Küçülme-kriz dönemeçleri dış kaynak girişleriyle atlatıldığında, 
talep genişlemesi ilk aşamalarda potansiyel hasıla düzeyine yaklaşılmasına yol 
açar; hızlı büyüme oranları gözlenir. Kapasite kullanım oranları yükseldikçe, 
aynı etkenlerin reel hâsılaya yansıması azalır; mal ve finansal varlık fiyatlarına 
yansıyan öğelerin artması beklenir.
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Tablo la: Dış Kaynak Hareketleri/Büyüme Bağlantısı, 1990-1994 
(Milyon $ ve yüzdeler)

1990 1991 1992 1993 1994

Yabancı serm aye (YAS) 4516 284 6905 12771 -6326

YAS/GSYH 3.0 0.2 4.4 7.2 -4.8

AYAS/G SYH * 4.0 -2.8 4.4 3.7 -10.7

Toplam serm aye (TS) 3521 -1449 2458 6741 -2085

T S/G SY H 2.3 -1.0 1.6 3.8 -1 .6

A TS/G SYH * 1.9 -3.3 2.6 2.7 -4.9
Net kaynak aktarım ı 
İNKAI 1013 -4112 -167 3997 -5349

N K A /G SY H 0.7 -2.7 -0.1 2.2 -4 .0

A NK A/G SY H * 1.7 -3.4 2.6 2.6 -5.2

Büyüme 9.4 0.4 6.4 8.1 -6.1

CD/GSYH -1.7 0.2 -0.6 -3.6 2.0
Not ve K aynak lar: TC M B Ö dem eler D engesi Mart, N isan M ayıs 2011 tabloları; TU1K  
ve H azine M üsteşarlığı’nın TL ve dolarlı m illi gelir serileri. Tanımlar için ayrıca bk. 
m etin. C D=C ari işlem  dengesi. “ B üyüm e” hariç, tüm oranlar eski m illi gelir (G SY H ) 
serilerinin dolarlı toplam larıyla hesaplanm ıştır.
(*) Y A S, NSH ve N K A ’da iki yıl (t ve t-1) arasındaki değişm e, önceki y ılın  (t - l’in) 
G SM H ’sına oranlanm ıştır.
(**) TS=YAS+Yerleşik kökenli serm aye+N et hata ve noksan.
(***) N K A =TS +  gelirler dengesi.

Sermaye hareketlerinin serbestleştiği ilk beş yıllık dönemde (1990-1994’te) 
yukarıdaki önermelerin hemen hemen tümü doğrulanmıştır. Serbestleşmenin ilk 
yılında (1990’da), tüm dış kaynak öğeleri hızla artmış; değişimlerin bir önceki 
yılın (1989'un) dolarlı milli gelirine oranlan (artış ifade ederek) pozitif değerlerde 
kalmış, ANKA için yüzde 1.7 ile AYAS için yüzde 4 arasında değişmiştir. 1990 
dış kaynak toplamlarının aynı yıl milli gelirine oranları ise yüzde 0.7 (NKA) ile 
yüzde 3 (YAS) arasında belirlenmiştir.

1991 ’de sermaye girişlerinin ilk ivmesi durmuş; yabancı kökenli sermaye 
hareketleri +4.5 milyar dolardan +0.3 milyara inmiştir. Özellikle ülke dışındaki 
döviz varlıklarını artırma imkânını rahatça kullanan bankaların katkısıyla yerli 
aktörler 2.7 milyar dolarlık net çıkışa yönelmiş; bunun sonunda toplam sermaye 
ve net kaynak akımları negatif değerlere dönüşmüştür. Her üç dış kaynak 
kategorisindeki değişim de negatiftir ve 1990 milli gelirine oranları (% olarak) 
-2.8 (AYAS) ile -3.4 (ANKA) arasında belirlenmiştir. Sonuçta, 1991 bir küçülme- 
kriz değil, yüzde 0.4’liik büyüme içeren bir durgunlaşma yılı olmuştur.
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1992 ve 1993, büyüme hızının (yüzde 6.4 ve 8.1 oranlarına yükselerek) 
arttığı iki yıl olarak dikkat çekiyor. Üç dış kaynak kategorisinin aynı yıl milli 
gelir düzeyine oranları yükselmektedir. NKA/GSYH|g9, oranı negatiftir; ancak 
1991 ’e göre düzelme ANKA/GSYH|<w|’in (% olarak) -3.4’ten +2.6’ya çıkmasını 
sağlamaktadır. Bu iki yıla ait altı değişim göstergesinin pozitif değerler taşıması, 
dış kaynak girişlerindeki artışın sürekliliğini ifade ediyor.

1994 ise, tüm dış kaynakların (hem düzey hem de değişim göstergeleriyle) 
tersine (ve negatif değerlere) dönüştüğü bir yıl olarak ortaya çıkıyor. 1991 ’i 
hatırlatan değişimler, bu kez durgunlaşma değil, bir krizle sonuçlanmıştır. 1994 
verileri, sonraki yılların küçülme-kriz yıllarıyla birlikte ve daha ayrıntılı olarak 
ileride incelenecektir.

1995-2001 döneminin bulguları Tablo lb ’de gözden geçiriliyor9. İlk üç yıl 
boyunca (1995-1997’de) yabancı kökenli sermaye girişleri düzey ve oran olarak 
artış göstermiştir. Buna karşılık toplam sermaye ve net kaynak aktarımı 1996 ve 
1997’de azalmış; ATS ve ANKA’da negatif değerler gerçekleşmiştir. Bu durum 
1996’da büyüme hızındaki yavaşlamaya katkı yapmış olabilir.

Tablo lb: Dış Kaynak Hareketleri/Büyüme Bağlantısı, 1995-2001 
(Milyon $ ve yüzdeler)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

YAS 5874 6642 9652 2382 9057 16337 -2441

Y AS/G SY H 2.7 2.8 4.0 0.9 3.7 6.2 -1.2

AYAS/G SYH 7.2 0.4 1.3 -3.0 2.5 2.9 -7.1

TS 7344 6982 5954 -1784 6651 10274 -6454

T S/G SYH 3.4 3.0 2.5 -0.7 2.7 3.9 -3.3

A TS/GSYH 5.6 -0.2 -0.4 -3.2 3.1 1.5 -6.3

NKA 4139 4055 2941 -4769 3114 6272 -11454

N K A /G SY H 1.9 1.7 1.3 -İ .7 1.3 2.4 -5.8

A NK A/G SY H 5.6 0.0 -0.5 -3.2 2.9 1.3 -6.7

Büyüme 8.0 7.1 8.3 3.9 -3.4 6.8 -5.7

CD/GSYH -1.1 -1.0 -1.1 0.7 -0.4 -3.7 1.9
Not: Kaynaklar, sem boller ve tanım lar için bk Tablo la. 1994-1997’in dolarlı m illi gelir  
sayıları, 1998’in yeni ve eski G SY İH  rakamları arasındaki katsayı olan 1.278 oranında 
yukarıya çekilerek yeni seriyle tahm in edilen sonraki yıllarla karşılaştırılabilir hale 
getirildi.

9 Bu tabloda 1994-1997 milli gelir verileri, yeni seri ile uyum sağlayabilmek üzere yukarı 
doğrultuda değiştirilmiştir. (Bk. Tablo I b'deki not)
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1998 ise yabancı sermaye akımlarının gerilediği; toplam sermaye hareketleri 
ile net kaynak aktarımının ise net çıkış kaydettiği bir yıl olarak gözleniyor. 
AYAS, ATS, ANKA’nın önceki yıl milli gelirlerine oranları -%3 dolaylarında 
gerçekleşmiştir. Bu durumun 1998’in ikinci yarısında başladığını; bir sonraki 
yılın altı ayında da sürdüğünü ve 1998-1999’a yayılan bir küçülme-kriz sürecine 
katkı yaptığını aşağıda ayrıca inceleyeceğiz.

Benzer bir canlanma-kriz sarkaçı 2000-2001 yıllarına damga vuruyor. 
2000’de her üç dış kaynak kategorisi (1999 milli gelirine göre yüzde 1.3 ile
2.9 arasında değişen oranlarda) artış göstermiştir. 2001’de ise, üç dış kaynak 
kategorisi net çıkış kaydetmiş; yıllık değişimin 2000 milli gelirine oranları -%6 
ile -%7 civarında gerçekleşmiştir. Sonuç, yüzde 5.7’lik bir küçülmedir.

Tablo lc: Dış Kaynak Hareketleri/Büyüme Bağlantısı, 2001-2010
(Milyon $ ve yüzdeler)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

YAS 10553 9964 23335 40182 56568 53739 52110 2357 53949

YAS/GSYH 3.6 2.3 5.0 7.4 9.8 7.3 6.0 -0 .6 6. 3

AYAS/GSYH 5.6 -1.3 3.4 3.3 2.4 -1.5 -1.3 -7.7 7.4

TS 6779 11562 15255 40156 38363 46474 40962 14144 60504

TS/G SYH 1.9 2.8 2.9 7.3 6.3 6.2 4.5 1.3 7.2

ATS/G S YH 5.7 1.1 0.2 5.4 -1.4 0.5 -1 .9 -4.61 6.5

NKA 2225 6005 9646 34317 31707 39366 32600 5955 53183

N K A /G SY H 0.0 1.0 1.5 6.1 5.0 5.1 3.4 0.0 6.2

ANK A/GSYH 6.0 0.6 0.2 5.3 -1.5 0.5 -2 .0 -4 .6 6.7

Büyüme 6.2 5.3 9.4 8.4 6.9 4.7 0.7 -4.8 8.9

CD/GSYH -0.3 -2.5 -3.7 -4.6 -6.1 -5.9 -5.7 -2.3 -6.5
Not: Kaynaklar, sem boller ve tanım lar için bk Tablo la.

2001 krizini izleyen dokuz yılın bulguları. Tablo lc ’de yer alıyor. Yabancı ve 
toplam sermaye ile net kaynak aktarımındaki yıllık değişmelerin 2002-2005’e 
ait on iki gözleminden on biri pozitiftir. Bu, dış kaynak akımlarının dört yıl 
boyunca kesintisiz artışı anlamına gelir. Bu olguyu yüzde 7’yi aşan büyüme 
hızına bağlayabiliriz.10 Benzer bir gözlemi, 2008-2009 krizini izleyen 2010 için 
de yapabiliyoruz. Dış kaynak hareketlerindeki artışlar, 2009 milli gelirinin yüzde 
7’si civarında seyretmiş ve yüzde 9'luk büyümeye katkı yapmıştır.

10 Oıı iki gözlemin tek istisnası, 2003’te yabancı kökenli sermaye girişlerinin azalması; AYAS/ 
GSYH’nin (yüzde olarak) -1.3 olarak belirlenmesidir. 2003’teki büyüme hızının bir puan 
gerilemesine de bu bağlamda dikkat çekebiliriz.
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2006-2007 yılları ise dış kaynak girişlerinde yavaşlama belirtileri içeriyor. 
AYAS, ATS, ANKA’nın (yani, değişim göstergelerinin) bu yıllara ait altı 
gözleminin üçü negatif değerler veriyor. Bu saptama, bu iki yılda büyüme hızının 
üst üste düşmesiyle bağlantılandmlabilir. 2008-2009 ise, ileride ayrıntıyla 
incelenecek (ve dış kaynak hareketlerinde on üç aylık şiddetli bir “tersine dönme” 
ile tetiklenecek) olan kriz dönemini içeriyor. Yabancı ve toplam sermaye ile net 
kaynak aktarımındaki yıllık değişmelerin bu iki yıla ait altı gözleminin hepsi 
negatif çıkmakta; bu dışsal şok, iki yılın milli gelir hareketlerini de belirlemektedir.

Tartışılan yıllık bulgular, bana göre, dış kaynak hareketlerindeki değişimlerle 
milli gelir hareketleri arasında güçlü bir bağlantının var olduğunu göstermektedir. 
İleride tartışılacak olan kriz ve sonrasına ilişkin aylık veriler, bu saptamayı 
pekiştirecek doğrultudadır. Yıllık veriler dahi, bağımsız (belirleyici) değişkenin 
dış kaynaklar olduğunu telkin ediyor: 1998 ve 2008’de sermaye hareketlerinin 
olumsuz doğrultuda seyretmesinin milli gelire yansıması bir sonraki yılda 
gözlenmektedir. Meraklılar bu önermeleri, ckonometrikyöııtcınlcrle sınayabilirler.

Yukarıdaki üç tabloda kapsanan zaman dilimleriyle ilgili son bir gözlem 
yapalım: 1990-1994 döneminin ortalama büyüme hızı yüzde 3.9, beş yıla 
ait birikimli cari denge/dolarlı GSYH oranı yüzde -0.9’dur. 1995-2001’de 
ortalama büyüme yüzde 3.7; birikimli cari denge/GSYH oranı yüzde -0.8 olarak 
belirleniyor. 2002-2010’da ortalama büyüme yüzde 5, cari denge/GSYH oranı 
ise yüzde -4.7 olarak belirleniyor." Büyüme tempoları ile dış denge arasında 2001 
sonrasında gerçekleşen bu dramatik bozulmanın ardındaki etkenleri bir başka 
çalışmada tartışmıştım.12 Burada bunlara işaret etmekle yetiniyorum: Gümrük 
Birliği’nin gecikmiş etkileri, serbest sermaye hareketleri ortamında enflasyon 
hedeflemesinden türeyen kur hareketleri ve bunların sonucunda sanayi üretiminin 
ve ihracatın ithalata bağımlılığındaki artış...

III. K riz -  K üçülm e D önem leri 

/. Kriz Tarihlerinin Belirlenmesi
Dış kaynaklar ile milli gelir hareketleri arasındaki yukarıda belirlenen 

bağlantıları, bu kesimde kriz-kiiçülme süreçlerine odaklanarak sürdüreceğiz. 
Üretimdeki daralmanın dış kaynaklardaki “bozulma” ile tetiklendiği kabul 
edilince, kriz sürecinin başlangıç ve bitim tarihleri de buna göre tanımlanacaktır: 
Dış kaynak akımlarında ani bir yavaşlama veya “tersine dönme”nin başlangıcı ve 
son bulması...

11 Tablolardaki cari denge/GSYİH oranlarının aritmetik ortalamaları ise, (yüzde olarak) 1990- 
1994’te -0.9, 1995-200 l ’dc -0.8, 2002-2010'da ise -4.2'dir.

12 Korkul Boralav, “Türkiye’nin Dış Açığı, Gümrük Birliği ve Döviz Kurları”, Küresel Kriz 
Çerçevesinde Türkiye'nin Cari Açık Sorunsalı, (Editörler: Turan Sııbaşat ve Hakan Yetkiııer), 
Ankara 2010, Efil Yayınevi, ss. 23-32.
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Tablo 2a: 1994 Krizinin on üç ayı: Kriz öncesinde (Kö) ve kriz içinde (Ki) 
yabancı sermaye (YAS), toplam sermaye (TS), net kaynak aktarımı (NKA)

(Milyon S)
1. ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay lO.ay 11.ay I2.ay 13.ay

KöYAS 16 1693 34 1618 -244 2057 1801 -483 2180 171 879 1663 694

KiYAS 2401 -1237 -997 819 -1064 -1339 -494 -624 -559 -329 -182 39 -359

KöTS 127 919 297 1171 439 472 793 873 823 467 231 84 1175

KiTS -84 -285 -838 -724 -315 -477 182 429 241 -310 -437 733 -284

KöNKA -56 691 157 1017 128 263 416 584 604 256 14 -145 993

KiNKA -290 -415 -1104 -1046 -491 -810 -134 191 -66 -580 -712 430 -612

Not ve K aynaklar: Tablo la.

Tablo 2b: 1998-99 Krizinin on iki ayı: Kriz öncesi (Kö) ve kriz içinde (Ki) 
yabancı sermaye (YAS), toplam sermaye (TS), net kaynak aktarımı (NKA)

(Milyon $)
1. ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay lO.ay 11. ay 12.ay

KöYAS 1978 807 1054 1695 -14 805 -280 1385 1295 1853 1975 1109

KiYAS -12 -2833 -1757 -1133 -233 1013 -370 71 1730 374 -109 -361

KöTS 889 1704 441 -585 -133 1038 700 2493 3441 1035 676 889

KiTS -4454 -2435 -1787 -1320 -560 59 289 1151 1425 288 363 -4454

KöNKA 451 670 1514 193 -966 -464 875 446 2159 3270 731 436

KiNKA -890 -4634 -2667 -2124 -1586 -785 -105 -127 925 1077 -11 -50

Not vc K aynaklar: Tablo la.

Tanımlanan üç dış kaynak hesaplamasını aylar itibariyle yapabiliyoruz. 
Krizin başlangıç tarihinin belirlenmesinde, YAS, TS ve NKA’dan en az ikisinde 
düşmenin veya en az birinde çok belirgin, büyük boyutlu bir “tersine dönme”nin 
gerçekleşmesi hareket noktası oluyor. Dış kaynaklar, bir önceki yılın (veya 
dönemin) paralel aylarının altında seyrettikçe, krizin devam ettiği kabul ediliyor.

Böylece 1994 ve 2008-2009 krizleri on üçer ay; 1998-1999 ve 2001 krizleri 
ise on ikişer ay olarak belirlenmektedir13.

13 Buna göre 1994 krizi. Aralık 1993 ile Aralık 1994’ü boyunca (on üç ay); 2001 krizi Şubat 
2001-0cak  2002 döneminde (on iki ay); 1998-1999 krizi Temmuz 1998-Ilaziran 1999 (on iki 
ay); 2008-2009 krizi ise, Ekim 2008-Ekinı 2009 arasında (on üç ay) olarak belirlenmektedir. 
Nicel karşılaştırmaya esas oluşturan “kriz-öncesi” aylar ise, (aynı sırayla) Kasım 1992-Kasım 
1993; Şubat 2000-0cak  2001 ve Eylül 2007-Eylül 2008 olmaktadır.
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Tablo 2c: 2001 Krizinin on iki ayı: Kriz öncesi (Kö) ve kriz içinde (Ki) 
yabancı sermaye (YAS), toplam sermaye (TS), net kaynak aktarımı (NKA)

(Milyon $)
1. ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay lO.ay 11.ay 12.ay

KöYAS 468 1959 933 653 3190 2522 2308 707 1034 -3392 4102 1242

KiYAS -2046 -1149 -1351 1914 -1704 -236 1212 159 -1133 -458 1109 -154

KöTS 1468 1276 807 1471 2646 733 1169 158 628 -3435 3279 3382

KiTS -4994 -1597 279 -165 -1951 140 -868 -811 243 -844 578 553

KöNKA 1066 1078 514 1004 2142 516 859 -125 362 -3827 2758 3055

KiNKA -3739 -3074 -1411 1198 -4195 -426 78 -1096 -1375 -1695 1226 164
Not ve Kaynaklar: Tablo la.

Tablo 2d: 2008-2009 Krizinin on üç ayı: Kriz öncesi (Kö) ve kriz içinde (Ki) 
yabancı sermaye (YAS), toplam sermaye (TS), net kaynak aktarımı (NKA)

(Milyon $) _________
1. ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6,ay 7.ay 8.ay 9.ay lO.ay 11.ay 12.ay 13.ay

KöYAS 3855 1654 -226 10653 5226 4090 5178 4502 13602 11674 9342 2652 3482

KiYAS -4074 -4375 -1291 785 -3362 -2159 -524 1557 -70 3406 1490 -1534 -743

KöTS 607 3130 2310 6473 4778 3516 4126 4322 4567 6996 4335 5046 2491

KiTS 936 95 -319 95 832 -268 -1220 3165 277 1540 3285 944 -365

KöNA -303 2559 1963 5729 4576 2802 3069 3658 3699 5,985 3836 4407 1799

KiNA 312 -179 -1234 -404 -286 -887 -2070 2621 -671 1020 2727 88 -866
Not ve Kaynaklar: Tablo la.

Buradaki dört tablo, sözü edilen on üç veya on iki aylık kriz dönemlerinin dış 
kaynak verilerini, kriz öncesindeki on üç/on iki ayın verileriyle karşılaştırmaktadır. 
Böylece gözlenmektedir ki, 1994 krizinde yabancı sermaye (YAS), toplam 
sermaye (TS) ve net kaynak aktarımı on üç ayın on ikisinde önceki dönemin 
altında seyretmiştir. On iki aylık 1998-99 krizinde TS (önceki döneme göre) on 
bir ay, YAS ve NKA ise onar ay düşmüştür. Yine on iki aylık 2001 krizinde TS 
on bir, NKA on iki, YAS ise (arada kullanılan yüksek boyutlu IMF kredilerinin 
katkısıyla) on ay boyunca önceki dönemin altında belirlenmektedir. 2008- 
2009’da YAS kriz süresinin her ayında; diğer iki dış kaynak kategorisi (ileride 
açıklanacağı gibi ilk ay gerçekleşen büyük boyutlu kayıt-dışı sermaye girişleri 
nedeniyle) ise on üç ayın on ikisinde önceki dönemin altında seyretmektedir.

2. Dört Kriz-Küçiilme Döneminin Ayrıntıları
Tablo 3, yukarıda belirlenen dört kriz-küçülme süresi içinde dış kaynak 

hareketlerinin ana kalemlerinde meydana gelen değişmeleri, kriz öncesi aylarla
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karşılaştırmaktadır. Tablonun ilk beş satırı, ödemeler dengesinin beş ana kalemini 
vermekte14 ve bu arada yerli, yabancı, kayıt-dışı sermaye hareketleri ayrımını 
ortaya koymaktadır. Tablonun alt böliimii, hem {yabancı sermaye dışındaki) diğer 
iki dış kaynak (loplaın sermaye ve net kaynak aktarımı) kategorisini sunmakta; 
hem de sermaye hareketlerini borç yaratan ve yerli-yabancı sıcak para öğelerine 
ayırmaktadır. Son satır ise, satır 3’teki yerli sermaye hareketlerinin önem ve 
özellik taşıyan bir ana kalemini (“bankaların döviz varlıkları”nı) ek bir bilgi 
olarak vermektedir.

Dış borç yaratan dış kaynak hareketleri, yabancı kökenli sermaye hareketleri 
toplamından ülke içindeki doğrudan yatırımlar ile hisse senetlerine dönük 
yabancı portföy yatırımlarının çıkarılmasından elde edilir. Negatif bir toplam, 
net dış borç anapara ödemesi anlamına gelir. Sıcak para, beklenen kur, faiz ve 
(bazen) fiyat hareketleri aracılığıyla arbitraj getirisi arayan yerli ve yabancı 
aktörlerden kaynaklanan kısa vadeli sermaye hareketleridir. Yerli ve yabancı 
sıcak para hareketlerinin ödemeler dengesinin sermaye (finans) bölümündeki 
hangi kalemlerden oluştuğu, IMF’nin ödemeler dengesi sistematiğine göre 
tanımlanabilmektedir.15

Tablonun bulguları, dört kriz arasında ne gibi ortaklıklar ve ayrışmalar ortaya 
koymaktadır?

Bir kere, bir önceki kesimde ve kriz dönemlerinin tanımlanmasında 
vurguladığımız temel belirleyici, Türkiye’nin dört krizinde bir kez daha 
gözlenmektedir. Kriz öncesi döneme göre, YAS, TS, ve NKA’da istisnasız 
çarpıcı gerilemeler, bazılarında “net çıkış” lar meydana gelmiştir. Bu olgunun 
ekonomiye taşıdığı makro-ekonomik “şok”un mutlak ve göreli büyüklüğü 
aşağıda incelenecektir.

14 Bu beş kalemin toplamının tanım gereği sıfır olduğunu hatırlatalım.
15 Bk. Korkut Boratav, “Yabancı Sermaye Girişlerinin Ayrıştırılması ve Sıcak Para: Tanımlar, 

Yöntemler, Bazı Bulgular”, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: Oklar Tiiret'e Armağan, 
(Derleyenler: A.H. Köse, F. Şenses, E. Yeldan; İstanbul 2003, İletişim Yayınları) içinde 
açıklanmıştır. Bu açıklamanın, TCM B’nin ödemeler dengesi tablolarında kullanılan sistematiğe 
uyarlanması, Bağımsız Sosyal Bilimciler, IMF Gözetiminde On Uzun Yıl: Farktı Hükümetler, 
Tek Siyaset, Ankara 2007, Yordam Kitap, s.55, dipnot I9 ’da yapılmıştır.
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Tablo 3: Dört Krizde Sermaye Hareketlerinin Öğeleri ve Kriz Öncesiyle
Karşılaştırma (Milyon $)

1992 
Kasım
1993 
Kasım

1993 
Aralık
1994 
Aralık

1997 
Temmuz
1998 
Haziran

1998 
Temmuz
1999 
Haziran

2000
Şubat
2001
Ocak

2001
Şubat
2002
Ocak

2007 
Eylül
2008 
Eylül

2008
Ekim
2009
Ekim

YAS 12079 -3925 13662 -3620 15726 -3837 75684 -10894

CDenge -6020 1773 -1651 3368 -10502 4489 -50118 -14900

YerS -1735 -387 -3980 -2737 -1481 -2464 -19922 8203

Rezerv -1851 396 -10760 4224 -3080 4948 -2579 5895

KDışıSer -2473 2143 2729 -1235 -663 -3136 -3065 11696

TopSer 7871 -2169 12411 -7592 13582 -9437 52697 9005

GclirD -2949 -3470 -3096 -3385 -4180 -4908 -8918 -8826

NetAkt 4922 -5639 9315 -10977 9402 -14345 43779 179

Borç,YAS 10964 -5754 12571 -4053 14181 -6568 51346 -22961

SPara,YAS 3304 -4196 4066 -3948 917 -14100 11228 -6793

SPara,Yer -1181 -211 -2579 -338 -854 -864 -14783 -8055

Banka Döv Var -688 +2467 -685 -1289 -543 +927 -6 7 9 2 +2155
Notlar: Birinci kriz (on üç ay): A ralık 1993-A ralık 1994. ik inci kriz (on iki ay): Tem m uz 
1998-Haziran 1999. Ü çüncü kriz (on iki ay): Şubat 2 0 0 1 -0 ca k  2002. Dördüncü kriz 
(on üç ay): Ekim 2008-E kim  2009. K rizli ayların birikim li toplamları ile hem en kriz 
öncesin in  paralel (aynı sayıdaki) ayları karşılaştırılıyor. R ezerv hareketleri: “ Eksi” 
işaret artış; “artı” aza lış gösterir.
Kısaltmalar: YAS: Yabancı kökenli serm aye; CDcnge: Cari denge; YerS: Yerli 
kökenli serm aye; KdışıScr: Kayıt dışı serm aye (net hata noksan); TopSer: Toplam  
serm aye= YAS+YerS+KDSer; GclirD: G elirler dengesi; NctAkt: Net kaynak aktarım ı=  
TopSer+GelirD; BorçYAS: Borç yaratan yabancı kökenli serm aye; SParaYAS ve 
SParaYER: Yabancı ve yerli kökenli sıcak para. BankaDövVar: Bankaların döviz  
varlıkları.
Kaynak: Bk. Tablo la. TC M B Ö dem eler D engesi, Mart 20 i I.

Süreci tetikleyen olgu, istisnasız dört krizde de yabancı kökenli sermaye 
hareketlerinin sadece daralması değil, “net çıkış”a (negatifdeğerlere) yönelmesidir. 
Yabancı sıcak para kaçışları ve net dış borç (anapara) ödemeleri, iki önemli çıkış 
kanalını oluşturmuştur. Yabancı spekülatörlerin TL’den kaçışlarının, özellikle 
2001 krizinde büyük boyut kazandığı anlaşılmaktadır. Diğer üç krizde net dış 
borç ödemesi, sıcak para çıkışlarını aşmıştır. 2008-2009 krizi bu bakımdan ön 
plandadır: Kriz öncesindeki on üç ayda, 51.3 milyar dolarlık net dış borçlanmaya 
giden Türkiye, krizli aylarda 23 milyar dolarlık anapara ödemesi gerçekleştirmiş; 
dıs bore stokunu bu boyutlarda azaltmıştır16.
16 Borçlanılan dövizler arasındaki çapraz kur hareketleri veya getirilerin anaparalara eklenmesi
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Dört krizaıasında, yerleşik kökenli vckayıt-dışı sermaye hareketleri bakımından 
ilginç ve önemli farklar vardır. Yerli sermayenin “rantiye türü” tepkileri, kriz ayları 
boyunca “güvenli limanlar”a sığınmak olur. Yerleşiklerin sermaye hareketlerinin 
toplamına bakıldığında bu tepkilerin 200l ’e egemen olduğunu gözlüyoruz. Buna 
karşılık diğer krizlerde yerli aktörler “ülkeye dönüş” yaygınlaşmıştır. 1994 ve 
1998-1999’da kayıtlı yerli sermaye net çıkış gerçekleştirmektedir; ancak, kriz 
öncesine göre bu akımlar daralmıştır. Aynı doğrultuda bir telâfi mekanizması, 
2008-2009’da çok daha büyük boyutta işlemiştir. Kriz öncesi on üç ay boyunca 
yerleşik aktörler, 19.9 milyar dolar net sermaye çıkarmışlar; kriz döneminde ise, 
8.2 milyar dolarlık net girişe yönelmişlerdir.

Toplamlara bakıldığında gözlenen bu farklılaşma, yerli sermaye hareketlerinin 
önemli bir alt öğesine, tablonun son satırında gösterilen bankaların döviz 
varlıklarına bakıldığında hafiflemektedir. Serbest sermaye hareketleri geçerli iken 
ekonomik ve finansal canlanma yıllarında, bankalar döviz varlıklarının önemlice 
bölümlerini ülke dışına taşımaktadırlar. Dört krizin arifesini oluşturan aylarda 
bu kalemin “eksi” (“net çıkış” gösteren) değerler taşıması bunu gösteriyor. Bu 
öğe, bir anlamda “bankaların rezerv hareketleri olarak” yorumlanabilir17. Buna 
karşılık, 1994,2001 ve 2008-9’da bankalar uluslararası rezervlerini (toplam olarak 
5.5 milyar doları) Türkiye’ye taşımışlar; önceki yıllardaki “net çıkış”ı büyük 
boyutlarda tersine döndürerek döviz piyasalarındaki gerilimlerin hafiflemesine 
katkı yapmışlardır.

Kayıt-dışı sermaye, 1998-99’da net girişi çıkışa dönüştürerek; 2001’de ise 
çıkış düzeyini artırarak krizlerin derinleşmesine katkı yapmıştır. 1994 ve 2008 
krizlerinde ise, kayıt-dışı sermayenin bir “cankurtaran simidi” işlevi gördüğünü 
gözlüyoruz. 1994’te bu kalemdeki 2.5 milyar dolarlık “net çıkış”, 2.1 milyar 
dolarlık “net giriş”e dönüşmüştür. 2008-2009’da ise bu “esrarengiz” döviz 
kaynağının, eksi 3.1 milyar dolardan, artı 11.7 milyara dönüştüğünü; böylece 
ekonomiye bu güç aylarda 14.8 milyar dolarlık bir pozitif katkı sağladığını 
gözlüyoruz. Özellikle krizin başlangıç döneminde bu kaynak önem taşımıştır. 
Tipik örnek, krizin ilk ayı olan Ekim 2008’dir. Bu ayda gerçekleşen 3.8 milyar 
dolarlık kayıt-dışı giriş, yabancı sermayenin yüksek boyutlu (4.6 milyar dolarlık) 
çıkışının etkilerini hafifletmiş; finansal sistemde, özellikle döviz piyasalarında

nedenleriyle dolarla ifade edilen dış borç stokundaki değişmeler, dış borç yaratan sermaye 
akımlarının toplamıyla aynı sonucu vermeyebilir. Eylül 2008-Eyliil 2009 sonları arasındaki
12 ay içinde dış borç stoku 20784 milyar dolar azalmıştır. Tablodaki -22961 milyar dolarlık 
dış borç yaratan sermaye hareketleri (net anapara ödemesi) ile bu toplam arasındaki fark, bu 
etkilerin yanı sıra, tablonun 13 ayı (ilaveten Ekim 2009’u) kapsamasıyla ilgilidir.

17 Bu yorum kabul edilirse, “bankaların döviz varlıklarf’nın işareti, TCMB rezervlerinde olduğu 
gibi (“artı” işaretler rezerv azalması, “eksi” ler, rezerv artışı olarak) yorum lanmalıdır: Türkiye’ye 
getirilen döviz varlıklarının TL’ye çevrilmesi halinde bu yorum tam geçerlilik kazanır.
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büyük boyutlu, hızlı bir çalkantının patlak vermesini önlemiştir18.
Net hata/noksan kalemini, genellikle kayıt-c//^/ yerli sermaye hareketleri 

olarak yorumlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Ancak, bu akım belli bir 
eşiği aştıktan sonra bu değerlendirmeyi gözden geçirmek gerekebilir. Son 
kriz içinde gerçekleşen akımları, kriz sonrasındaki aylarla birleştirelim. Ekim 
2008-Mayıs 2011 arasındaki 32 ayın 20’sindc bu kalem “artı” (net giriş) olarak 
belirlenmekte; dahası, toplam olarak 25.2 milyar dolara ulaşmaktadır. Olası bir 
stand-by anlaşmasının toplamına ulaşabilecek döviz kaynakları, “esrarengiz 
oyuncular” tarafından görünüşte “koşulsuz” olarak Türkiye ekonomisine 
sunulmuş bulunmaktadır.

Çeşitli olasılıklar söz konusu olabilir. Türkiye, son uluslararası kriz sonrasında 
ABD ve AB hükümetlerince sıkıştırılan, İsviçre dâhil offshore cennetlerinden 
kaçan kara/gri paranm  sığınmaya başladığı bir liman haline mi gelmiştir? 
Arap dünyasındaki ayaklanma ve rejim değişimlerinden kaçan siyaset ve 
sermaye çevrelerinin sığınmaları söz konusu olabilir mi? İçten veya dıştan AKP 
hükümetine sağlanan (ve bedeli belirsiz) bir destek ve dayanışma fonu  mu söz 
konusudur? 1980’li yılların “hayalî ihracatı”nı andıran bir "hayalî borç ödeme” 
olgusu mu gerçekleşmiştir? Hal böyle ise, Türkiye burjuvazisi kriz öncesinde 
kimden, niçin para kaçırmıştır? Tüm bu yorumlarda, yöntem olarak “bankaların 
kural ihlâlleriyle yaptıkları aktarma, aklama işlemleri”; “bavulla veya TIR’larla 
ülke dışından banknot ithali” ve “ülke içinde kasalardan (eski dönemlerin 
ifadesiyle “yastık altından”) bankalara döviz aktarımları” kullanılmış olabilir. 
İktisadî çözümlemeden çok, “ekonomik istihbarat”ın aydınlatabileceği bu sorular 
şimdilik yanıtsızdır19.

Tabloda yer almayan bir öğeye de kısaca değinelim: Borç yaratmayan iki büyük 
yabancı sermaye türünden biri olan doğrudan yatırımlar 1994, 1998-99 ve 2001 
krizlerinde, kriz öncesi döneme göre artmıştır. Bu iki kriz, metropol ekonomiler 
“normal” konjonktürlerde seyrederken patlak verdiği için, devalüasyonlar, 
yabancı sermaye için elverişli edinim/birleşme ortamlarına yol açmıştır. Artışlar, 
1994 krizinde (655 milyon dolardan 705 milyon dolara) yüzde 8’in altında, 1998- 
99’da 202 milyon dolarlık ve yüzde 23.5 oranında gerçekleşmiş; 2001 ’de ise (821

18 Aylık veriler, bu düzeyi aşan bir sonraki kayıt dışı sermaye hareketinin Mayıs 2011 'de (Haziran 
2011 seçimlerinin hemen arifesinde) 4.5 milyar dolarlık net giriş olarak gerçekleştiğini 
gösteriyor. “Dayanışma fonu" yorumlarını destekleyen bir olgu mu?

19 Normal dönemlerde “net çıkış” gösteren yerleşik sermaye hareketleri de aynı dönemde (Ekim 
2008 ile Mayıs 201 l ’i kapsayan 32 ayıtı bilançosu olarak) 26 milyar dolar net giriş göstermiştir. 
Kapsamı ve dönemi daraltarak, son kriz sonrasındaki bankaların döviz varlıkları üzerinde 
odaklanalım: Son krizin bitim tarihi olarak belirlediğimiz Ekim 2009-Mayıs 2011 arasında 
bankalar döviz varlıklarını (toplamda 15.6 milyar doları) Türkiye’ye taşımayı sürdürmüşlerdir. 
2008-2011’in ekonomik gelişimlerinin bu etkenlerden soyutlanarak incelenemeyeceği 
ortadadır.
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milyondan 3.1 milyar dolara çıkarak) dört misline ulaşmıştır. 2008-2009’da ise, 
metropol sermayesinin tüm öğeleri kriz içindedir; doğrudan yabancı yatırımlar 
dünya çapında gerilemektedir20. Türkiye’de de kriz öncesine göre krizli on üç ayda 
yüzde 45’lik bir düşme (20.7 milyar dolardan 11.4 milyar dolara) gerçekleşmiştir.

IV. Dışsal Şokun Ağırlığı

/. “Tersine Dönüş”iin Boyutları
Yukarıda, yatının çoğaltanı benzetmesinden hareket ederek, dış kaynak 

girişlerinde “net çıkış” bir yana, sadece daralmanın, ekonomiye dıırgunlaşma- 
gerileme doğrultusunda bir şok taşıyacağını ileri sürmüştük. “Tersine dönme” 
etkisi olarak adlandırılan bu “şok”un büyüklüğü, dış kaynak düzeylerinde iki 
dönem arasındaki fark ile belirlenecektir. Bu çalışmada, kriz ve kriz-öncesi (on 
iki veya on üç aylık) dönemler belirlendikten sonra, karşılaştırma iki zaman 
serisinin paralel takvimleri (“krizli aylar” ile önceki on iki veya on üç ay) arasında 
yapılıyor. Tablo 4 ve 5 bulguları içeriyor.

Tablo 4: Dört Krizde “Tersine Dönüş”
(Milyon dolar ve Düzeltilmiş Milli Gelire* (DMG’ye) Oranlar)
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Yab Ser -16004 -6.5 -17282 -6.4 -19563 -7.4 -86578 - 10.8

Top Ser -10040 -4.1 -20003 -7.4 -23019 -8.7 -43692 -5.4

NKA -10561 -4.3 -20295 -7.5 -23747 -9.0 -43600 -5.4

Kaynak: Bk. Tablo la..
* DM G = D üzeltilm iş M illi G elir
Not: Tersine dönüş= K riz dönem i-kriz öncesi dönem . 1. krizde 1993, 2. krizde 1998, 
3. krizde 2000 , 3. krizde 2 0 0 8 ’in dolarlı G SY İH  rakamları kullanıldı. A ncak, 1993 
G SM H , (178711 mn. S) 19 9 8 ’in yeni ve eski G SY İH  rakamları arasındaki katsayı olan 
1.278 oranında yukarıya çekikli ve 228393 mn. S olarak düzeltildi.

13’er ay süren 1. ve 4. krizlerde “tersine dönüş” toplamlarının on üç aylık 
milli gelir toplamlarına karşılaştırılması için söz konusu yılın yukarıda verilen 
milli gelir toplamları (her ay için eşit pay varsayımıyla) 1/12 oranında (1.0833

20 Institute o f International Finance, Capital Flows to Emerging Market Economies, (January 
2010)’a göre, 2009’da “yükselen piyasa ekonomileri”ne yönelen doğrudan yabancı yatırımlar 
üçte bir oranında daralmış; 585 milyar dolardan 390 milyara inmiştir.
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katsayısı uygulanarak) “yukarı” ayarlanmıştır. Böylece 1993 ve 2008’den 
hareketle hesaplanan 13 aylık GSMH bu iki zaman aralığı için 247418 ve 803910 
milyon dolar olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 5: Dört Krizde Dış Kaynaklarda “Tersine Dönüş” 
(Sabit (1993’e ait) Milyon $)

1994 K rizi
1998-1999

Krizi
2001 Krizi

2008-2009
Krizi

Yabancı Serm aye -15599 -15554 -15964 -58346

Toplam Serm aye -9786 -18003 -18785 -29445

K aynak: Bk. Tablo la.
Not: Bk. Tablo 4. "Sabit" dolar hesabı, başlangıç y ılı 1993 alınarak A B D  tüketici fiyat 
endeskleri kullanılarak yapılm ıştır. (IMF, World Economic Outlook data base. Bu 
kaynakta A B D  için sadece tüketici fiyatları vardır.)

Tablo 4, dört krizde dış kaynak kategorilerinde gerçekleşen “tersine dönüş”ün 
cari dolar toplamlı düzeylerini, “düzeltilmiş” (ve dolarlı) GSYH düzeylerine 
oranlayarak sunuyor. Buradaki düzeltme (Tabloda açıklandığı üzere) 1993 ve 
2008 milli gelir verilerini 1/12 oranında yükselterek 13’er aylık GSYH tahminleri 
yapmaktan ibarettir. Böylece 13 aylık dış kaynak hareketleri, aynı süreye tekabül 
eden (farazî) milli gelire oranlanıyor ve dört dönemin oranları karşılaştırılabilir 
hale geliyor. Tablo 5 ise, bir önceki tablodaki nominal değerleri sabit (1993’e ait) 
dolarlara dönüştürmektedir.

Yukarıda incelendiği gibi yerli ve kayıt dışı sermaye hareketleri 1994 ve 
2008-2009’da krizi hafifletici, 1998-99 ve 2001’de ise “yangına körükle giden” 
doğrultuda seyretmişti. Bu olgu, nominal, sabit dolarlı ve göreli tersine dönme 
göstergelerine de yansıyor: Yabancı sermaye hareketlerinin tersine dönmesi, 1994 
ve 2008-9’da diğer iki dış kaynak kategorisinden daha fazla gerçekleşmiştir. Buna 
karşılık, diğer iki krizde, toplam sermaye ve net kaynak aktarımı öğelerindeki 
tersine dönme daha yüksek düzey ve oranlardadır.

Tüm dış kaynak kategorilerindeki tersine dönme hareketleri nominal olarak 
her krizde yükselmiştir. Tablo 5’teki sabit fiyatlı göstergelerde ise en belirgin 
değişme, 2008-9 krizindeki dışsal şok’un tüm üç gösterge (en başta yabancı 
sermaye) bakımından önceki krizlerin çok üzerinde gerçekleşmiş olmasıdır. 
Milli gelirlere oranlandığında tersine dönme şoku, ilk üç krizde (1998-9’da YAS/ 
MG oram hariç) adım adım yükselmiştir. 2008-9 krizinde bu yükselme, yüzde 
11 'e yaklaşan YAS/MG oranı bakımından sürmüş; ancak, toplam sermaye ile 
net kaynak aktarımı (milli gelire oranla) önceki iki krizin altında seyretmiştir. 
Bir kez daha, son krizin “iki cankurtaran simidi” (yerli ve kayıt dışı sermaye 
hareketlerinin “akıntıya karşı” seyretmiş olması) etkili olmuştur.
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2. Krizler ve büyüme oranları
Bu kesimde belirlenen dışsal şokların, yıllık milli gelir hareketlerine yansıması, 

Tablo la -lc ’de gözlenmektedir. Milli gelir tahminlerinde 2007’de yapılan ve 
1998’e kadar geçmişe uzatılan revizyon sözü geçen oranları etkilemiş; 1994 
ile sonraki yıllar arasındaki karşılaştırma güçlüklerine yol açmıştır. Bir başka 
sorun, ikişer yıla yayılan 1998-99 ve 2008-2009 krizlerinin yıllık milli gelir 
hareketlerinde ölçülememesiyle ilgilidir.

Dış kaynak hareketleri bakımından 2008-2009’daki on üç kriz ayı, üç aylık 
GSYH tahminlerine taşındığında 2008’in son, 2009’un ise ilk üççeyrek dönemine 
bakmamız gerekiyor. Bu on iki ay içinde milli gelir, (2007 ve 2008’e yayılan) bir 
önceki on iki aya göre yüzde 7.9 oranında daralmıştır. Ve bu bakımdan 2008- 
2009, incelenen dönemdeki en ağır bunalım olarak ortaya çıkmaktadır21.

1998’in ikinci ve 1999’un ilk yansında bozulan dış kaynak hareketlerinin 
1998-1999’daki büyüme hızlarına yansıması tam olarak ölçülemiyor. Zira, yeni 
milli gelir serileri, Ocak 1998’den başlatılmıştır ve büyüme hızının belirlenmesi 
için gereken 1997’ye ait üç aylık veriler yoktur. 1999 ve 1998’in Ocak-Haziran 
aylarıyla sınırlı bir ölçüm, bu altı ay içinde milli gelirin yüzde 3.5 oranında 
daraldığını ortaya koyuyor22. Bu oran, sözü geçen krizin yaşandığı on iki ay 
içinde gerçekleşen küçülme oranının asgarî boyutunu vermektedir.

3. Krizlerin /inansal yansımaları: Döviz kurları
Sermaye hareketlerinde durgunlaşma/tersine dönmenin iç talep aracılığıyla 

büyüme hızı üzerindeki etkileri, bazı durumlarda finansal krizlerin patlak 
vermesiyle gerçekleşir. Özellikle bankalara dönük güven çöküntüleri, 
mevduata hücum, dış ve iç yükümlülüklerin karşılanamaması, iflâslar, kurtarma 
operasyonları ve kamulaştırma gibi aşamalardan oluşan bir finansal kriz 
tablosunun bazı aşamaları, 1994’le başlayan kriz dalgalan içinde gözlenmiştir. 
Bu çalışmada bu çalkantılar incelenmeyecektir.

Buna karşılık sermaye hareketlerindeki olumsuz doğrultuda değişiminin ilk 
finansal yansıması döviz piyasalannda gözlenir. Finansal kriz tablosunu başlatan, 
tetikleyen ilk şok sermaye hareketlerindeki bozulmalarla başladığı için, ilk 
yansımalar döviz fiyatlan üzerinde olacaktır. Kur hareketlerindeki değişimin 
hızı, oram ve süresi, ilk çalkantının bir finansal krize dönüşüp dönüşmemesini de 
belirleyen olguların başında gelir. Aylık dış kaynak akımlan, bir yıl öncesine göre 
düşmeyi sürdürerek ekonomiye daraltıcı bir ivme taşırken, kısa dönemde (bir ay 
öncesine göre) net sermaye girişleri artabilir ve döviz fiyatlanndaki tırmanma son 
bulabilir; tersine dönebilir. Bu tür durumlar, Tablo 2a-2d’deki aylık hareketlerde 
gözlenmektedir. Bu nedenle, aylık döviz fiyatlarına bakarak algılanan finansal

21 Üç aylık dönemler bakımından 2008-2009 krizinin en yoğun seyrettiği dönem Ocak-Mart
2009’dur. Bu dönemde GSYH, on iki ay öncesine göre yüzde 14.7 oranında küçülmüştür.

22 1999’un ikinci yansı ise Ağustos depreminin etkisini içerir.
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gerilimler takvimi, dış kaynak hareketlerinin bir önceki dönem (on iki veya on 
üç ay öncesi) ile karşılaştırılmasıyla belirlenen kriz takvimine göre daha kısa 
olmaktadır. Aşağıda gözden geçireceğimiz döviz kuru bulgulan, bu çerçevede 
değerlendirilmelidir.

Dört krizde gözlenen döviz kuru hareketlerini, finansal gerilimlerin 
başlangıcına ve gelişimine ışık tutma beklentisiyle Tablo 6 ’da sunuyoruz. Yüksek 
enflasyon tempolarının geçerli olduğu ilk üç krizde zorunlu olarak; 2008-2009’da 
da öncekilerle karşılaştınlabilme gerekçesiyle reel efektif döviz kuru hareketleri 
inceleniyor. Burada, TL’deki reel değerlenme, veya değer yitirme ölçümleri değil, 
bu ölçümlerin tersinden türetilen dövizin reel kur (fiyat) indeksleri kullanılmıştır23.

Tablo 6: Dört Krizde Reel Döviz Kuru (Fiyatı) Hareketleri % değişim)

- - '
TCMB,
TUFE rl(  MB, ÜFE BIS Süre*

1994 Krizi 63.3 44.4 63.0 5 ay

1998-99 Krizi 0.2 4.6 1.4 11 ay

2001 Krizi 53.3 33.7 54.7 . . . .

2008-9 Krizi 21.7 22.6 19.3 7 ay
Kaynak: TCMB ve Bank o f International Settlements (BIS), Effective Exchange Rate 
Broad Indices.
(*) En yüksek oranlı değişimi veren endeksin süresi.

Reel döviz fiyatlarındaki en şiddetli yükselme, 1994 ve 2001 krizlerinde 
gerçekleşmiştir. Dış kaynak hareketlerindeki bozulmanın finansal krize 
dönüşmesi de, esas olarak bu iki yılda gözlendi. 1994 krizinin orta noktalarında 
ihraç edilen çok yüksek faizli hazine bonoları, döviz fiyatlarındaki artışları ve 
finansal sistemdeki sarsıntıyı frenledi. IMF gözetiminde yönetilen 2001 krizi ise, 
yaygın ve ağır banka çöküntülerine de yol açtı.

1998-99’da ise, dış kaynak hareketlerindeki bozulma, reel döviz fiyatlarına 
hemen hemen yansımamıştır. Rezervlerdeki erime, yabancı ve toplam sermaye 
çıkışlarını, 1994 ve 2001 krizlerine göre çok daha yüksek oranda kapatmıştır. 
2008-2009’da da, reel döviz fiyatlanndaki yükselme yüzde 20’ler dolaylarıyla

23 TCMB ve BİS’in kullandığı reel efektif döviz kum indeks sayılan, IndeksRER^ olarak ifade 
edilsin. Reel döviz fiyatı indeksi= 100*(100/IndeksRERrL) işlemiyle elde edilmektedir. Türkiye 
kamuoyunda döviz kuru, “dövizin TL cinsinden fiyatı” olarak tanımlandığı için, devalüasyon 
da döviz fiyatındaki yükselme olarak anlaşılır. Bu tanımı bu nedenle yeğledim. Benzer bir 
yaklaşım Latin Amerikalı iktisatçılarda da yaygındır. (Bu tanım değişikliğini uygularken ve 
yorumlarken, “TL’nin değer yitirmesi” ile “dövizin değer kazanması” hesaplamalarının aynı 
oranı vermeyeceğini unutmamak gerekir. Örneğin döviz fiyatının yüzde yüz artması, TL 
değerinin yüzde elli yitirilmesi anlamına gelir.)
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sınırlı kalmıştır ve yedi ay sürmüştür. Kayıt dışı ve yerli sermaye hareketlerinden 
kaynaklanan desteğin önem taşıdığını tekrar vurgulayalım.

Tablo 7. 2008-2009 Krizinde ve Sonrasında Büyük Çevre Ekonomilerinde 
Reel Döviz Kuru (Fiyatı) Hareketleri (% değişim)
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Krizin ilk 6-7 ayı + 19.3 -3.4 -8.1 26.0 +  11.4 +22.3

Sonraki 19-20 ay(J) -15 .6 +  15.8 +5.7 -25.0 -10.5 -9.8

Sonraki 7 ay(S) + 12.2 +4.5 -0.2 -4.3 +0.4 -2 .4
K aynak: Bk. Tablo 6..
N otlar: Her satır, başlangıç ve bitim  ayları arasındaki değişim  oranları. 6-7. Sütunlarda 
ülkelere ait değişim  oranlarının basit ortalaması alınm ıştır. (1) Hindistan, G.Kore, 
M alezya, Tayland. (2) Çek C um huriyeti, M acaristan, Polonya. Romanya. (3) A ğustos  
2008-Şubat/M art 2009  (B itim  ayı, en yüksek  değişim  oranına göre belirlendi). (4) Şubat/ 
Mart 2009-E kim  2010. (5) Ekim  2010-M ayıs 20 1 1.

Krizlerin rccl kur hareketlerine yansımasına ilişkin iilkeler-arası bir 
karşılaştırmayı, 2008-2009 krizi için yapabiliyoruz (Bk. Tablo 7). Metropolden 
kaynaklanan bu krizde çevre ekonomilerindeki reel kur hareketlerinin, 1998- 
2001 finansal kriz dalgalarına göre daha ılımlı seyrettiği anlaşılıyor. Bank 
of International (BIS) hesaplamaları, çevre ekonomilerinde döviz piyasaları 
üzerindeki baskının altı-yedi ay (genellikle Ağustos 2008-Şubat/Mart 2009 
arasında) kadar sürdüğünü gösteriyor. Petrol ihracatçısı olmayan en büyük on 
iki çevre ekonomisindeki reel döviz fiyatlarının incelenmesi, Türkiye’deki yüzde 
19.3’lük zirve noktasının Polonya, Meksika, G. Kore, Brezilya ve Macaristan’ın 
gerisinde kaldığını gösteriyor. Bu ülkelerde Şubat veya Mart 2009’a kadar süren 
reel döviz kuru artışları yüzde olarak 26 (Brezilya) ile 36.4 (Polonya) arasında 
seyretmiştir.

Enflasyonun diişük düzeylerde ve ülkeler arası büyük farklılıklar göstermeden 
seyrettiği dönemlerde, nominal döviz fiyatlarındaki hareketler de anlamlı 
olabilmektedir. Tablo 8’in ilk sırası, son uluslararası krizin çevre ekonomilerine 
yoğun yansıdığı dönem içinde dolar (Türkiye için ayrıca dolar+avro sepetinin) 
fiyatlarındaki değişim oranlarım gösteriyor. On sekiz büyük çevre ekonomisini 
kapsayan karşılaştırmaya göre, nominal dolar fiyatları, 2008 Ağustos-2009 Mart 
sonları itibariyle Türkiye’de yüzde 41.6 oranında artmış; bu artış sadece Polonya
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ve Macaristan tarafından (yüzde 54.7 ve 41.9 oranlarıyla) aşılmıştır. Türkiye 
için I dolar + 1 avro’dan oluşan döviz sepeti de Ağustos 2008 sonrasındaki zirve 
noktasına yüzde 33.7 oranlık bir artışla Mart 2009’da ulaşmıştır. İki tarih arasında 
avro’nun dolara karşı yüzde 9.9 oranında değer yitirmiş olması, dolar ve kur 
sepeti hareketlerindeki farklılığın nedenidir.

T ablo  8. 2 0 0 8-2009  K riz in d e  ve S o n ra s ın d a  B ü y ü k  Ç e v re  E k o n o m ile rin d e  
N o m ina l D o la r  K u ru  (F iy a tı)  H a re k e tle r i  (%  değ işim )
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Krizin ilk 7 ayı +33.7 +41.6 +22.6 -0.3 +25.3 +  13.1 +37 .8

Sonraki 19 ay -12.5 -15.7 + 11.0 -2.5 -21.6 -18.4 -17.3

Sonraki 8.5 ay + 16.5 + 14.8 +4.3 -3.5 -4 .9 -2.2 -1.7

K aynak: R eu ters’iıı v e rile r in i k u llan an  W all S tree t Jou rna l w eb  sitesi (h e r ay ın  son 
C u m a’sı ve 15 T em m uz v erile ri) ve T C M B  dö v iz  ku rları.
Notlar: H esap lam a yön tem i için bk. Tablo 7. İlk dönem : A ğ u sto s 2 0 0 8 -M art 2009. 2. 
D önem : M art 20 0 9 -E k im  2010; Son dönem : E kim  2010-15  T em m uz 2 0 1 1. ( l)B rez ily a , 
Ş ili. K olom biya, M eksika . Peru . (2 )H ind istan , E ndonezya, G .K ore, M alezya , F ilip in ler, 

T ayland. (3) Ç ek  C u m h u riy e ti, M acaris tan , Polonya, R om anya. Bk. Tablo 7.

Görüldüğü gibi, uluslararası krizin ilk aylarında Türkiye’de döviz fiyatlarında 
gözlenen tırmanış finansal sistemi baskı altına sokacak boyutlar kazanmaktaydı. 
Ve bu göstergeye bakıldığında Türkiye, en ağır etkilenen birkaç çevre ekonomisi 
arasında yer almaktaydı. Ne var ki, bu ortam çevre ekonomilerinde finansal krizlere 
dönüşmedi. Bu dönemin finansal krizleri önce büyük metropol ekonomileri 
ve İzlanda, sonra da avro bölgesinin yakın çevresi ile sınırlı kalacaktı. Dış 
kaynak hareketlerindeki bozulmanın yarattığı ağırlık, Türkiye dâhil bazı çevre 
ekonomilerini IMF kapısına yönlendirdi. Aşağıda tartışacağımız etkenlerle dışsal 
şokun hafiflemesi, Türkiye’yi IMF ile anlaşma seçeneğinden uzaklaştırdı. Benzer 
bir “hafifleme” algılamadıkları için, geleneksel stand-by programlarına teslim 
olanlar ise Doğu ve Orta Avrupa coğrafyasında yoğunlaşacaktı24.

24 Bu ülkeler. Macaristan, Letoııya, Romanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Ukrayna, Beyaz Rusya 
vc Pakistan’dır. Meksika ve Polonya’ya ise kriz sonrasında oluşturulan (ve staııd-by’a gerek 
duymayan) esnek kredi hattından kaynak sağlanmıştır. Eski Sovyet cumhuriyetlerinden 
bazıları, Kara Afrika ve Latin Amerika’nın küçük ülkeleriyle imzalanan “yoksulluğu azaltma
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V. Kriz Ö ncesine Dönüş

/. Dış kaynak hareketlerinde canlanma
Tablo 9 dört krizin bitim tarihini izleyen dönemde gerçekleşen dış kaynak 

hareketlerini krizli aylarla ve cari dolarlarla karşılaştırıyor. “Kriz sonrası” da 
“kriz” ile aynı (ilk ve dördüncü krizlerin sonrası on üçer, diğer iki krizinki ise on 
ikişer ay) uzunluktadır.

Tablo 10 ise, daha önce Tablo 4 ’te yapılan “tersine dönüş” hesaplamasını, 
kriz sonrası için yapıyor ve krizin yoğunlaştığı yılın (1994, 1999, 2001 ve 
2009’un) milli gelirlerine (tabloda açıklanan uyarlama, “düzeltme” katsayıları 
uygulandıktan sonra) oranlıyor.

Tablo 4 ve Tablo 10, kriz ve canlanma dönemlerinde dış kaynak hareketlerinin 
yarattığı olumsuz ve olumlu şokların göreli büyüklüklerinin karşılaştırılmasına 
imkân veriyor. İlk iki krizde iki yönlü “tersine dönüş”Ierin milli gelirlere oranı, 
kabaca birbirine yakındır. Son iki kriz sonrasında ise (2008-2010’daki YAS 
hareketleri hariç), dış kaynaklardaki canlanma, önceki daralmanın göreli hacmini 
aşmaktadır.

Tablo 9: Dış Kaynak (Milyon dolar): Dört krizde/sonrasında

1. K riz 
13 ay

l.K riz
Sonrası

2. Kriz 
12 ay

2.Kriz 
sonrası

3.Kriz 
12 ay

3.Kriz
Sonrası

4.Kriz 
13 ay

4. Kriz 
sonrası

YAS -3925 5638 -3620 16778 -3837 12560 -9954 48220

TopSer -2169 8644 -7592 10818 -9437 8639 9111 58150

NetAkt -5639 5315 -10977 7134 -14345 4062 724 57675

BanDövVar + 2467 -2613 -1289 -1374 +927 +693 + 2155 +12181

K aynak: T C M B , Ö dem ele r D engesi is ta tis tik le ri, M art ve N isan  2011.

ve büyüme” ve "dışsal şok” destekleri bu listenin dışındadır. Bu konuda bk. Mark Weisbrot 
et. al., IMF-Supported Macro-Economic Policies and World Recession: A Look at Forty-One. 
Borrowing Countries. CEPR. Washington D.C., October 2009.
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T ab lo  10: D ö rt K riz  S o n ra s ın d a  “ T ersin e  D ö n ü ş”  
(M ilyon  $ ve “ D ü ze ltilm iş” M illi G e lir  (M G ) iç in d e  v ü zd e le r)

T o —
.a O' .a o- s S NU O uü  K O 1* O uU, 7ı o-
ı-H 93 *5 rî 2 gS <ri 2 £5 *  2 o

N

°  o a o  S O c  § Q Q o o  SH C/5 H H e« H !/î H H C/5 H S

Y ab S e r 9563 5.2 20398 8.2 16397 8.3 59515 8.9

T op  S e r 10813 5.9 18410 7.4 18076 9.2 48203 7.2

N K A 10954 6.0 18111 7.3 18407 9.4 49373 7.4
K aynak: Bk. Tablo 6.
N o t: 1994 m illi g e lir in in  yen i se riy e  u y a rlan m as ın d a  ve 1994 ve 2009  m illi g e lirle rin in  
on ü çe r ay d ü zey in e  ç ık a r ılm a s ın d a  T ablo  4 ’te  a ç ık lan an  k a tsay ıla r u y g u lanm ış tır . Bu 
h esap lam ad a  1994, 1999, 2001 ve 2009  G SY H  d ü zey le ri (aynı sıray la) 183164, 247544, 
196736 ve 668074 m ilyon  d o la r o la rak  d ik k a te  a lın m ıştır .

Farklı tanımlara göre dış kaynaklardaki canlanma temposunun 1994’ü izleyen 
krizlerde mutlak ve göreli olarak arttığı gözlenmektedir. Milli gelir hareketleri 
de ayak uydurmuş; krizleri izleyen 1995, 2000, 2002 ve 2010 yıllarında GSYH 
(yüzdeler olarak ve aynı sırayla) 8.0; 6.8; 6.2 ve 8.9 oranlarında büyümüştür.

Bulgular, böylece, dış kaynak ve milli gelir hareketlerinin kriz ve canlanma 
aşamalarında (iki doğrultuda da) paralel seyrettiğini göstermektedir. Bu ana 
belirlemenin ötesindeki nicel belirlemeler, bu çalışmanın gündeminin dışında 
kalıyor.

2. Finunsal Gerilimlerden “Kur Savaşlarına” mı?
Uluslararası krizin “Güney” ekonomilerine yansımasının en ağır noktasını 

oluşturan Şubat-Mart 2009 sonrasında çevreden dış kaynak çıkışlarının yavaşladı. 
Batfdaki astronomik ve sıfıra yakın maliyetli likidite genişlemesi giderek 
“Güney” ekonomilerine taştı. Bunların sonunda Brezilya Maliye Bakanı’nın 
daha sonra “kur savaşları” diye adlandıracağı dönem başladı. Tablo 7 ve 8’in son 
iki satırları bu hareketlere ilişkin özet bilgi sunuyor. Latin Amerika, Doğu-Orta 
Avrupa, Hindistan ve G. Kore’de Mart 2009 ile Nisan-Mayıs 2011 arasında yerli 
paralar reel ve nominal olarak değerlendi25; cari işlem dengeleri baskı altına girdi; 
finansal balonlaşma vc istikrarsızlık endişeleri yaygınlaştı.

2009'un ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye’de de net sermaye çıkışlarının 
önce son bulması, giderek pozitif değerlere dönüşmesi26, Mart 2009 civarında

25 BIS verilerine göre, Hindistan, Macaristan, Polonya, Meksika, G. Kore ve Brezilya’da bu iki
tarih arasında dövizin reel fiyatı yüzde 14 ile yüzde 29.6 arasında değişen oranlarda ucuzlamıştır.

26 Tablo 2d, 2008-2009 krizinin ilk üç ayında Türkiye’ye dönük yabancı sermaye hareketlerinin
-9,7, ikinci üç ayında ise -4.7 milyar dolar olduğunu gösteriyor. İkinci üç ay, 2009’un Ocak-
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yoğunlaşmış olan gerilimlerin finansal krizlere dönüşmesini önledi. Çevre 
ekonomilerinin büyük çoğunluğunda Mart 2009 sonrasında hemen hemen 
kesintisiz olarak süregelen “ulusal paraların değerlenme süreci” Türkiye’de de 
önemli bir farkla gerçekleşti: TL’nin reel olarak değerlenme ivmesi Mart 2009’da 
başladı ve Kasım 2010’da son buldu. Bıı iki tarih arasında reel döviz fiyatları 
BIS ve TCMB ÜFE verilerine göre yüzde 15.6; TCMB TÜFE verilerine göre 
yüzde 16.5 oranında ucuzlamıştır. Ulusal paralarda rekabet gücünün aşınmasına 
katkı yapan reel değerlenmenin Brezilya’nın gerisinde seyrettiği; ancak Asya 
ve Avrupa’daki diğer ülkeleri aştığı Tablo 7’de gözleniyor. Nominal kurlardaki 
değişme de aynı doğrultuda ve benzer boyutlardadır (Bk. Tablo 8).

Sonraki aylarda bu eğilim Türkiye’de son bulmuş; Mayıs-Haziran 201 l ’e kadar 
reel ve nominal döviz fiyatları (Latin Amerikalıların ve Doğu-Orta AvrupalIların 
aksine) yükselmeye başlamıştır. Reel kurdaki yükselme Mayıs 201 l ’e kadar 
yüzde 12.2 oranında; nominal kurlardaki artış ise yüzde 15-17 arasındadır.

On sekiz büyük çevre ekonomisinde nominal döviz fiyatlarının incelenen 
dönemler içindeki hareketlerine ilişkin özet bilgiler Tablo 8’de yer alıyor. Krizin 
ilk aylarındaki “kur şoku”nun Türkiye’de bir hayli ağır olduğu gözleniyor. Tek 
tek ülkelerle karşılaştırıldığında dolar fiyatlarındaki artışta Türkiye’yi geçen 
sadece iki ülke (Polonya ve Macaristan) vardır. Mart 2009-Ekim 2010 aylarında 
Türkiye’de dolar fiyatındaki değişme (yüzde olarak) -15.7’dir. Aynı tarihlerde 
sözü geçen Latin Amerika, Asya ve Doğu/Orta Avrupa ülkelerinde dolar 
Türkiye’ye göre daha yüksek bir tempoyla ucuzlamıştır.

Aynı ülkeler arasındaki nominal kur karşılaştırmasını, Ekim 2010 sonu ile 
bu satırların yazıldığı 15 Temmuz 2011 arasındaki hareketlere taşıyalım. Bu iki 
tarih arasında genel eğilim doların nominal fiyatının ucuzlamasıdır ve ucuzlama 
oranı yüzde 0.1 (Filipinler) ile yüzde 7.2 oranı arasında seyretmiştir. Avro ve 
yen’deki hareketler ile enflasyon farklılıkları, doların fiyatı ile dövizin efektif 
kur hareketlerini doğal olarak farklılaştıracaktır. Buna karşılık beş ülkede dolar 
nominal olarak da artış göstermiştir ve Türkiye, bu bakımdan, açık farkla (yüzde 
14.8’lik artış oranıyla) ön sıradadır27.

Sadece Türkiye için 1 dolar + 1 avro’luk döviz sepeti ise, 31 Ekim 2010-15 
Temmuz 2011 arasında yüzde 16.5 oranında yükselmiştir. Bu iki tarih arasında 
avro’nun dolara göre yüzde 1.35 oranında değerlenmiş olması iki artış oranı 
arasındaki farkı açıklıyor.

Ekim 2010’u izleyen aylardaki reel ve nominal döviz kuru hareketlerini,
Mart dönemine denk gelmektedir. Nisan-Haziran 2009’da ise aynı toplam +1.0 milyar dolar 
olmaktadır. Bu düzeyler, on üç ay öncesinin altında olduğu için ekonomi daralmaktadır; ancak. 
Nisan sonrasında döviz piyasaları üzerindeki baskı hafiflemiştir. Benzer gözlemler, toplam 
sermaye ve net kaynak aktarımları için de yapılabilir..

27 Diğer döıt ülke (yüzde oranlarla) Hindistan (0.2), Tayland (0.5), Mısır (3.1) ve Arjantin 
(4.3)’dir.
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aynı dönemdeki dış kaynak hareketleriyle karşılaştırmak gerekiyor. Bu satırların 
yazıldığı tarihteki son ödemeler dengesi verileri Mayıs 2011’e aittir. Tablo 11, 
Türkiye’deki kur hareketlerinin farklılaştığı iki yedişer aylık dönemi (Nisan- 
Ekim 2010 ile Kasım 2010-Mayıs 201 l ’i), dış kaynak hareketlerini de mercek 
altına alarak inceliyor.

İlk dönemde nominal ve reel olarak ucuzlayan döviz fiyatlarının ikinci 
dönemde diğer çevre ekonomilerine göre (Bk. Tablo 8) farklılaşarak yüksek 
tempoyla değerlenmesine ilişkin Tablo 11 iki ipucu veriyor.

Birincisi, tüm dış kaynak hareketlerinde (yüzde 17 ile 77 arasında değişen) 
yüksek oranlı artışlar, cari açıkta daha da yüksek tempolu (yüzde 105 oranında) 
bir yükselme ile eş-zamanlı olmuştur. İlk dönemde toplam sermaye girişlerinin 
yüzde 70’i cari açığın finansmanına tahsis edilirken, Kasım 2010 sonrasında bu 
oran yüzde 83’e yükselmiştir. Böylece cari açıktan kaynaklanan döviz talebi, 
dış kaynak arzını aşan bir oranda yükselmiş; arz fazlası düşmüştür. Rezerv 
birikiminin toplam sermaye girişlerine oranı da (yüzde 24’teıı 21’e) düşmüştür.

Bu değişmeler, kur hareketlerindeki yön değiştirmeyi açıklayabiliyor mu? 
Bence iki etkene daha dikkat çekmek gerekiyor. Kayıt dışı sermaye girişlerinin 
önemlice bölümleri, Türkiye’deki döviz arzını etkilememiş olabilir. Ülke içinde 
“yastık altından” (veya “kasalardan”) bankalara aktarılan fonların döviz arzı 
üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır.

Bankaların döviz varlıklarının çok yüksek (yedi ayda 15.8 milyar dolarlık) 
bir tempoyla ülkeye taşınması, bankaların, uluslararası rezervlerini azaltmaları 
anlamına gelir. Bu akım döviz piyasalarını geleneksel bir sermaye girişi gibi 
etkilememiş olabilir. Rezervlerdeki aşınma ülke içindeki döviz arzını artırır; 
ama, döviz piyasalarında (özellikle bankalarda) tedirginlikler yaratarak... Bu 
tedirginlik, döviz talebini yukarı çekmiş olabilir28.

VI. K uşbakışı Bir Bilanço

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesini izleyen yirmi bir yıl içinde 
Türkiye milli geliri ortalama yüzde 4 ’lük bir hızla büyümüştür. Bu sonuç, dört 
küçülme-kriz yılını ve onları izleyen hızlı canlanma dönemlerinin bilançosudur. 
Durgunlaşma-küçülme/kriz ve canlanma çevrimlerinin, dış kaynak hareketleriyle 
yakından bağlantılı olduğu bu çalışmada gösterilmiştir.

Bu “orta halli” büyüme bilançosunun, sermaye hareketlerindeki 
dalgalanmalara bağlı “iniş-çıkışlı, düşe-kalka” seyrinin toplumsal yansımalarını 
da göz ardı etmemek gerekir. Her bunalım, Türkiye toplumunun emekçi sınıf

28 Bıı kesimde tartışılan döviz kuru verilerinin 15 Temmuz 2011 ile sınırlı olduğunu hatırlatalım. 
Temmuzun son iki haftasında, yeni bir fınansal kriz endişesi yaygınlaştı ve döviz fiyatları 
hızla yukarı tırmandı. Bu olgu ve sonrasının incelenmesini başka bir çalışmaya ertelemek 
zorundayız.
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ve katmanlarının geçmiş birikimlerinin sorgulanması, zaman zaman da aşınması 
için vesile oluşturmuştur. Krizlerden biri, 2002 sonrasında merkez partilerinin 
topluca tarihe karışmasına yol açmış; regresif bir rejim değişikliğini başlatmıştır.

Bu çalışmada incelenen küçülme-kriz dönemlerinden sadece biri, Türkiye’nin 
etkilenme derecesine ilişkin bir uluslararası karşılaştırma yapmamıza imkân 
veriyor29. 1994 krizi, sadece Meksika (ve ondan etkilenen Arjantin-Uruguay) 
krizleriyle eşzamanlıdır. 1998-99 ve 2001 küçülme-kriz dönemeçleri ise, Doğu 
Asya’dan başlayıp 15-20 çevre ekonomisinde patlak veren bir dizi (inansal 
krizle kaynaşmıştır. Zamanlama sorunları nedeniyle uluslararası karşılaştırmaya 
elverişli değildir. Metropol ekonomilerinden kaynaklandığı için tüm dünyayı; 
bu arada farklı boyut ve biçimlerde de olsa tüm çevre ekonomilerini etkileyen 
2008-2009 krizi ise karmaşık olmayan takvimiyle uluslararası bir karşılaştırmaya 
imkân veriyor.

Hangi ülkeleri karşılaştıracağız? Uluslararası kriz 2007’nin ikinci yarısında 
ABD’de patlak verdi; metropolde yoğunlaştı; üretimdeki daralma açısından iki 
yıl sürdü. Buna karşılık kriz dalgası çevre ekonomilerine farklı hızlarla, farklı 
tempolarla yansıdı ve küçülmeyen ekonomiler çoğunluğu oluşturdu. Türkiye’nin 
etkilenme derecesini de sadece çevre ekonomileriyle karşılaştırmak uygun 
olacaktır.

IMF’nin “yükselen ekonomiler” diye adlandırdığı gmplanpetrol ihracatçılarım 
çıkaralım ve 41 ülkelik bir topluluğa ulaşalım. Daha anlamlı bir karşılaştırma için 
bu topluluğun, (kabaca) 100 milyar dolar ve üstünde milli gelir büyüklüğünde 23 
ülkelik bir alt grubu üzerinde odaklanalım.

“Krizin etkisi” nasıl belirlenecek? Uluslararası kriz çevre ekonomilerine 2008 
ve 2009’da yansıdı. Bu bakımdan, her ülkenin 2009 milli gelir düzeyini (sabit 
fiyatlarla ve ulusal para cinsinden) 2007 ile karşılaştırmak; farklı bir ifadeyle 
hu iki y ıl arasında GSYH'nin hangi doğrultuda ve oranda değiştiğini saptamak 
uygun görünüyor.

Bu karşılaştırma sonunda, sözü geçen 23 ülke iiç grııha ayrılıyor. Birinci 
grupta iki yıl içinde milli geliri yüzde 7.5 veya daha fazla artmış altı iilke yer 
alıyor. Bunlar, kriz içinde büyümeyi (sadece yavaşlayarak) sürdüren ülkelerdir. 
İkinci grupta on ülke yer alıyor. Bunlar krizin bir yılında küçülmüş veya belirgin 
boyutlarda durgunlaşmış ekonomilerdir. Ancak, 2009’da milli gelir düzeyleri 
2007’nin üzerindedir. (İki yıllık toplam artış hızı bu grupta yüzde 0.1 ile 6.9 
arasında değişmektedir.) Krizin “teğet geçtiği” ülkeler, olsa olsa bunlardır. 
Üçüncü grupta ise, iki y ıl öncesine göre küçülen, yani krizden en ağır etkilenen 
yedi, ülke yer alıyor. (Yakın benzerlikleri nedeniyle ve toplam milli gelirleri 100 
milyar doları aşan üç Ballık ülkesini tek bir ekonomi olarak bu gruba koydum.)

29 Buradaki karşılaştımıa, 1 Mayıs 2011’de SOL Haber Portal’de yayımlanan bir yazımdan
alınmıştır.
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2008’de yüzde 0.6 büyüyen, 2009’da 4.8 oranında küçülen Türkiye, yüzde -4.2 
ile bu grupta sondan beşinci olarak yer alıyor.

Tablo 12, ülke gruplarının iki yıllık milli gelir değişim oranlarının basit 
ortalamalarını sunuyor. (Ekonomilere büyüklüklerine göre farklı ağırlıklar 
verilmemiştir.) Krizden etkilenme derecesini belirleyen öğelerden biri, kriz 
arifesindeki dış açıkların büyüklüğüdür. Tablonun son sütunu, her grupta yer alan 
ülkelerin 2007’deki cari denge/milli gelir oranlarının basit (ağırlıklandırılmamış) 
ortalamalarını veriyor. 2007 Türkiye yüzdesi -5.9’dur.

Uluslararası kriz ortamında çevre ekonomilerinin kırılganlık derecelerinin, 
cari açık ve dış borç göstergeleriyle bağlantılı olduğunu öteden beri savunuyoruz. 
Tablo, bu görüşü cari açık bakımından kabaca desteklemektedir. Her ülke için 
dış borç verileri bulunmadığı için, tabloda bu göstergeleri kullanamadık. Ancak, 
var olan (eksik) veriler, krizden en ağır etkilenen ülkelerin dış borç oranlarının da 
diğerlerinden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Ortalamaların telkin ettiği genellemelerin ülke düzlemlerinde istisnaları 
vardır. Örneğin diğer Doğu-Orta Avrupa ülkelerini, Türkiye’yi andıran dış 
açık/dış borç göstergelerine rağmen Polonya uluslararası bunalımı küçülmeden 
atlatabilmiştir. Dış fazla verdikleri için sermaye hareketlerinden etkilenmeyen 
bazı ülkeleri (örneğin Malezya ve Tayland’ı) bunalım dış ticaret kanalıyla (ve 
ciddi boyutlarda) etkilemiştir. Ülke çalışmalarının önemi ortadadır.

IMF’nin “petrolcü olmayan yükselen ekonomiler” listesinin tümüne 
baktığımızda, tabloda ortaya konan gruplaşmalar fazla değişmeyecektir. 41 
ülkeden oluşan listede, 2007-2009 arasında küçülen ekonomilerin sayısı 
(üç Baltık ekonomisini de ayrı ayrı sayarsak) 12’ye çıkmaktadır. Ve bu grup, 
ortalama dış açık oranı (yüzde 9.7 ile) ile, diğer iki gruptan belirgin bir biçimde 
ayrılmaktadır.

Türkiye’nin uluslararası kriz konjonktürüne kırılgan konumda girmesi; bu 
nedenle 2008-2009 döneminde en ağır etkilenen çevre ekonomilerinden biri 
olması, bence, 1989 dönüşümüyle yakından bağlantılıdır. Önceki dönemlerde 
ılımlı da olsa kronik ve yapısal dış açıklar veren Türkiye’nin serbest sermaye 
hareketlerine tam teslimiyeti, dış açık ve dış borçlanma düzey ve oranlarının hızla 
tırmanmasına yol açmıştır. İktisat politikası seçeneklerinin daralması, ekonominin 
gelişim patikasını ve büyüme temposunu kapitalist dünya ekonomisinin en 
istikrarsız öğelerine bağımlı kılmıştır.

İktisat düşüncesinin abartılı boyutlarda kısa dönemli; adeta “anlık” olduğu 
bir ülkede yaşıyoruz. Bu nedenle bütün veriler, 2008-2009 krizinden en ağır 
etkilenen çevre ekonomilerinden birinin Türkiye olduğunu göstermesine rağmen, 
siyasi iktidarın “en az etkilenen ülke olacağız” söylemi kabul gördü; algılamalar 
2010’daki yüksek büyüme hızı üzerinde odaklandı.
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Bıı satırların yazıldığı tarihte (Temmuz 2011), Türkiye ekonomisini 2008 
ortamına sürükleyen yapısal bozukluklar ve bağımlılık ilişkileri daha da 
ağırlaşarak süregelmektedir. 1989 sonrasına damgasını vurmuş küçülme/ 
kriz dönemeçlerinden beşincisinin 2012’nin son çeyreğinde başlayacağı IMF 
tarafından da öngörülmektedir30.

Bu çalışmada yakın geçmişe ait kriz-küçülme dönemeçlerinin dış kaynak 
hareketlerine bağlı olan öyküsü anlatıldı. Bu öykünün ana aktörleri ve onların 
perspektifleri değişmediğine göre, bugünün ve yakın geleceğin öyküsünü de 
anlatmış olduk.

T ab lo  11: D öviz K u ru  D eğ işim leri ve Dış K a y n a k  H a re k e tle ri ,
(M ilyon  $)

2010 Nisan: 2010 Ekim 2010 Kasım:2011 Mayıs

N om inal ku r değ işim , % -4.4 +  13.8

T Ü FE  Reel kur d eğ iş im ,% -6.3 +  11.2

Ü FE  Reel ku r değ iş im ,% -5.6 +  10.5

Y abancı serm aye 32820 38426

Toplam  serm aye 35634 61018

N et kaynak  ak tarım ı 31442 55740

C ari denge -24848 -50863

Yerli serm aye 108 11586

K ayıt dışı serm aye 2706 11006

R ezerv hareketleri -8512 -11575

C ari aç ık /T S  (% ) 69.7 83.4

B anka döv iz  varlık ları 4238 15767

K aynak: Bk. Tablo la.
Not: H er dönemin so n u n d ak i k u rla r  ile b ir  öncek i d önem in  sonu  a ras ın d ak i y ü zd e  
değ iş im . N om in a l ku r: $1+1€. R ezerv  h areketleri: “ E ksi”  işare t a rtış ; “ a rtı” aza lış  
gösterir.

.30 IMF, Global Economic Perspectives and Policy Challenges, prepared by Staff o f IMF [for the] 
Meeting o fG - 20 Deputies, Paris, France 9-10 July 2011, Table 1.
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Tablo 12: 2008-2009 Krizinin Etkilerine Göre Ulke Gruplan

2009/2007’de 
milli gelirde değişme,%

2007’de 
C ari denge/M . Gelir,%

Büyümeyi sü rdüren  6 ülke + 12.4 +3.0

Krizin “ teğet geçtiği” 10 iilke +3.5 +  1.6

En ağ ır etkilenen 7 ülke -6 .8 -7.4

K aynak: IMF World Economic Outlook database.
Not: Büyümeyi sürdürenler. Çin, Hindistan, Mısır, Endonezya, Peru, Arjantin.
Teğet geçenler: Polonya. Pakistan. Kolombiya. Filipiııler, Brezilya, Malezya, G.Kore, 
Şii i, Slovakya, Tayland
Ağır etkilenenler. Romanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye, Meksika, Macaristan, Ukrayna, 
3 Baltık ülkesi
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Türkiye’nin Son Yıllardaki Sağlıksız, 
Yetersiz, Oynak Gelişmesi Hakkında 

Düşünceler

Tııncer Bulutay* 

I. G iriş

Bilindiği gibi, 1970’leriıı sonlarında ekonomi güçlük içine düşmüştü. Bunlar 
da gerekçe sayılarak 24 Ocak 1980 kararları alınmış, 12 Eylül 1980 askeri darbesi 
de bu önlemlerin uygulanması arkasındaki temel desteği oluşturmuştu. Önlemler 
Anglosakson dünyasındaki gelişmelere de uygun düşmekteydi.

Bu önlemlerde temel hedef özel kesimi daha da güçlü kılmak, devleti iktisadi 
yaşamdan uzaklaştırmaktı. Zaman içinde faizler serbest bırakılmış, parada 
“convertibility”ye geçilmiş, 1996 yılında Avrupa Birliği ile gümrük birliğine 
geçilmiştir. Sonuçla dışa açılma, dışsatıma ve dışalıma dayanma politikaları 
benimsenmiştir. Ekonomide küreselleşme ilkesine, dış sermaye ve fon alımlarma 
serbestlik tanınmıştır. Özelleştirme, borç ve faizler ekonomiye egemen hale 
sokulmuştur.

Bu yeni politikalar neler üretti?
Ekonomi büyüdü, ama büyüme yüksek enflasyonla, büyük bütçe ve kamu 

açıklarıyla, aşırı ve artan borç ve faiz yükleriyle, sürekli cari açıklarla, şişme ve 
patlama dönemleriyle, sıkça yaşanan bunalımlarla birlikte yaşandı. Ekonomide 
çeşitli yıllarda, 1991, 1994, 1999’da çeşitli boyutlarda bunalımlar yaşandı. Bu 
özelliklerle 2001 büyük bunalımına gelindi ve bunalım büyük yıkıma neden oldu.

Ben bu yazıda, önceki çalışmalarda incelediğim bu konulardan1 ziyade 2001 
bunalımı sonrasında, AKP iktidarında yaşanan temel olguların üzerinde duracağım. 
Bence bu dönemin dört temel özelliği belirleyici olmuştur: i) Eski, 24 Ocak’ta 
başlayan iktisadi bakış açısı ve ilkeler, özel kesimci anlayış, Batı Dünyasında ve

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi.
Yazar, makaleyi yetkinlik ve titizlikle elektronik ortama aktaran Hatice Ayrancı’ya 
teşekkürlerini sunar, c-posta: tuncerbulutay@ttmail.com

1 Bu konular için Yıldırım, N., Donduran, M., Taştan H., Research Assistants: Afyonoğlu, B., 
Vural, B. (2007): Capital Structure and Performance ofTurkish Private Manufacturing Firms 
Över the 199()s, Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul’a ve orada belirtilen diğer araştırmalara 
da bakılabilir.
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Türkiye'de bu döneme de egemendir. ii)Döneme, bu yıllarda dünya ekonomisine 
egemen olan küreselleşme, sermaye ve finans akımları, taşeronlaşma (dikine 
uzmanlaşma) eğilimleri damgasını vurmuştur.(Dikine uzmanlaşma konusunu 
önceki bir yazımda ele aldığım için burada o konuya girmeyeceğim.) iii) Bu 
dikine uzmanlaşma, taşeronlaşma, ücret arbitrajı yoluna gitme eğilimlerinin2 
bir parçasını oluşturduğu daha genel bir dönüşüm yaşanmış ve yaşanmaktadır. 
Bu dönüşümün temelinde yatan etken sanayi etkinliklerinin gelişmiş ülkeler 
için yeterli kâr kaynağı olmaktan çıkması, finansal kesimlerin öne çıkmasıdır. 
İlgili bir gelişme ABD gibi gelişmiş ülkelerin güçlü firmalarının yatırımlarını, 
etkinliklerini daha çok kâr getiren ülkelere aktarma yoluna gitmeleridir. Bu 
şirketler uluslararası nitelik kazanmıştır. Bilindiği gibi Asya, özellikle Çin temel 
sanayi güç alanı olma yoluna girmiştir, iv) Sermaye akımları içinde doğrudan 
yatırımlar da vardır. Ama bunlar doğrudan yatırım niteliğinde olmaktan ziyade 
ortaklık şeklindedir, sanayiden çok alışveriş ve bankacılık alanlarına yönelmiştir. 
Ayrıca bunlar bunalım yıllarında çok azalmıştır. Sermaye akımları daha çok 
portföy yatırımları, sıcak paralar şeklinde olmuş, büyük ağırlıkla hisse senedi 
piyasalarına, devlet borçlarına yönelmişlerdir.

Dönemin başarımı (icraatı) ne olmuştur? Şu başarılar sağlanmıştır: i) 2001 
bunalımı sonrasında IMF ile yapılan anlaşmanın sürdürülmesinin de katkısıyla 
bankalar kesiminde, iç borçlarda, hatta faizlerde göreli bir başarı sağlanmıştır, ii) 
Dünyadaki enflasyonla savaş tutkusu izlenerek, TL’nin aşırı değerlenmesinden 
ve bol dışalımdan da geniş alanda yararlanılarak enflasyon geniş ölçüde kontrol 
altına alınmıştır. Öte yandan özellikle özel kesimin dış borçları hızla artmıştır.

Bunlara karşın ekonomide özellikle son yıllarda i) şişme (ısınma) ve 
patlama döngüsü kınlamamış, ekonomi oynaklık çıkmazından çıkamamış, 
bu çıkmaz daha da yoğunlaşmıştır, ii) Borçlanmayla, bütçe açıkları ve cari 
açıkla sağlanmış olması sakıncalı sayılmayarak, tüketim, dışalım, büyümenin, 
gönencin temeli yapılmış, zaten yüksek olmayan tasarruflar daha da azalmıştır,
iii) Hisse senedi piyasası niteliği gereği spekülasyonların, sürekli oynaklıkların, 
şişme ve patlamaların kaynağı olmuş, yabancı finans çevrelerinin temel kazanç 
kaynaklarından birini oluşturmuştur. Bunlarla ilgili olarak üç büyük tehlike 
toplumun sağlığını, geleceğini tehdit altına sokmaktadır: iv) Gelir eşitsizlikleri 
ve işsizlik ve v) korkunç cari açık.

Yazıda bunlardan yalnızca sonuncusunu ele alacağım.
Bu giriş kısmından sonra, Türkiye’nin söz konusu son dönemdeki büyümesini, 

gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapamadaki başarısı konusuna ağırlık vererek 
açıklayacağını. Sonraki üçüncü bölümde serbest piyasa ekonomisi konusunda kısa

2 Bkz: Bulutay, T. (2005): Türkiye Ekonomisinde Uluslararası Ticaret ve Döviz Piyasalarında 
1980 Sonrası Gelişmelerin Temel Nitelikleri, H.Erlat (Ed.), Bölgesel Gelişme Stratejileri ve 
Akdeniz Ekonomisi, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2005, içinde, s. 21-85.
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bir kuramsal açıklama verdikten sonra, dünyada ve Türkiye’de son dönemlerde 
özel kesim anlayışının modaya çıkmasına karşın devletin katkısının azalmadığını 
anlatmaya çalışacağım.

Dördüncü kısımda ağırlığı, gelişmekte olan ülkelerde, bu arada Türkiye’de 
izlenen “kaba terimleriyle, niteliğine, uzun süreli yıkıcı etkilerine bakmadan 
bulabildiğinde parayı, kaynakları bolca barca” ilkesine (iktisat politikalarının 
gelir dalgalanmalarına koşut (procyclical) olması ilkesine) dayanan politikaları 
anlatıp eleştireceğim. Konuyu “aşırı harcama (ısınına) politikaları ve bunalımlar” 
başlığı altında inceleyeceğim. Burada “küreselleşme”, Türkiye’nin “tüketim, 
borçlar, enflasyon”, “cari açık” konularını özetler halinde inceleyeceğim. Sonuç 
kısmıyla yazıyı tamamlayacağım.

II. T ü rk iye’de Son Dönem de Büyüm e

1. Kuramda Genel Eğilimler
Genellikle kabul edildiği gibi genil ekonomi iktisat düşüncesine Keynes 

kuramıyla girmiştir. Keynes kuramı da 1930’ların biiyük bunalımından 
esinlenilerek oluşturulmuştur. Batı dünyası bu bunalımdan Keynes kuramının 
önerdiği politikalarla (ABD’de “New Deal” politikası gibi), daha çok da İkinci 
Dünya Savaşının büyük harcamalarıyla çıkabilmiştir.

Batı dünyasına, 1950 ve 1960’larda Keynes kuramı, ama özellikle ABD’de 
temel değişikliklere uğrayarak, hatta yeniden oluşturularak egemen olmuştur. 
1960’lı yılların sonlarında, 1970’lerin başlarında, petrol stoklarının tetiklediği 
durgunluk içinde enflasyon ve gerileme Keynesçi yaklaşımların egemenliğine son 
vermiş, ekonomilere sağcı diye nitelediğim görüşlerin hâkim olması sonucunu 
yaratmıştır.3

Bu egemenlik uzun zaman sürmüş, özellikle sürenin son yıllarında Batı 
ekonomilerinde, bu yazımızın amacı açısından baktığımızda, şu eğilim ağırlık 
kazanmıştır: Özellikle ABD ekonomisi uzun erimli bir “büyük ılımlı” aşamaya 
ulaşmıştır. Bilindiği gibi, bu görüşe ters olarak ABD ve Batı dünyası hâlâ içinden 
çıkamadıkları bir bunalıma girmiştir.

2. Ulusal Gelirde Gelişmeler
Tablo l ’de (ikinci sütun dışında) sabit fiyatlarla büyüme oranlarını, gelişme 

hızlarını, ulusal gelir sayılarını veriyorum. Bu tablo ve ilgili diğer veriler aşağıdaki 
olguları göstermektedir. Önce bir noktayı belirtmeliyim. Beklenebileceği gibi, 
iktisadi başarım seçilen yıl ve dönemler boyunca değişmiştir. Ayrıca, seçilen 
dönemlere bazı yıllar eklenip çıkartılınca dönemlerin başarımı da değişmektedir.

3 Bulutay, T. (2008): Sunuş, S.Aren, İstihdam, Para ve İktisadi Politika, İmge Kitabevi, 2008, 
içinde s. 13-26.; Bulutay, T. (201 la): Planlamada Ellinci Yıl Toplantısı, Ocak 2011. Bahse 
konu metin için http:/Avww.ınulkive.ors’.tr/?x= I& id=415’ ye bakılabilir.
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Tablo 1: Türkiye Ulusal Gelir Verileri ve Gelişme Hızları

Yıllar

Sabit 
Fiyatlarla 
Gelişme 

Hızı TL %

Cari 
Fiyatlarla 
Gelişme 
Hızı $ % 1998 Yılı Fiyatlarıyla

2ÜÜÜ Yılı İS 
Fiyatlarıyla 

PPP’ye 
göre Birey 

Başına 
GSYH

(D (2)

GSYH 
Milyon 
TL (3)

Birey 
Başına 
TL (4)

GSYH $ 
(5) (6)

1988 1.5 3145

1989 1.6 3099

1990 9.4 3328

1991 0.3 3293

1992 6.4 3399

1993 8.1 3596

1994 -6 .1 3368

1995 8.0 3572

1996 7.1 3770

1997 8.3 3987

1998 3.9 70203 1124 4322 4012

1999 -6.1 67841 1071 4177 3815

2000 6.3 72436 1127 4335 4011

2001 -9.5 68309 1049 4033 3727

2002 7.8 (7 .9 ) 72520 1099 4225 3902

2003 5.9 76338 1142 4390 4052

2004 9.9 28.0 83486 1233 4740 4373

2005 8.4 23.3 90500 1320 5075 4680

2006 6.9 9.3 96738 1394 5359 4938

2007 4.7 23.2 101255 1441 5542 5104

2008 0.7 14.3(14.4) 101922 1434 5514 5074

2009 -4,7 -16.8 97144 1351 5196 4778

2010 8.9 103749 1427 5488

K a y n a k la r :  (1) Sü tun : 1988-2002  için , T Ü İK , T ü rk iy e  İs ta tis tik  Yıllığı, 2002 , s. 633; 
2002-2004  için T Ü İK , T ü rk iy e  İs ta tis tik  Y ıllığı, 2 004 , s. 347; 2005 -2009  için , T Ü İK , 
T ü rk iy e  İs ta tis tik  Y ıllığı, 2009, s. 356; 2010 için , g aze te le rd en . (2) Sü tun : T Ü İK , T ü rk iye  
İs ta tis tik  Y ıllığ ı, 2008 , s. 327; T Ü İK , T ü rk iy e  İs ta tis tik  Y ıllığı, 2009, s. 356. (3) (4) (5) 
S ü tun la r: DPT, 2011 Yılı P ro g ram ı, s. 14. Bu v e rile rin  2010 y ılı d eğerleri “g erçek leşm e 
ta h m in id ir”. (6) S ü tun : T İS K , İşveren , Şubat 2011, s. 9.
Not: U lusal g e lir  k av ram ı, 1988 -2004  dönem i için  G S M H , so n rak i y ıl la r  için G S Y H ’dir.
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AKP’nin iktidarıyla geçen 2003-2010 sekiz yıllık dönemi, 1970 sonrasından 
seçilen diğer sekiz yıllık dönemlerle karşılaştırıldığında şu durum gözlenmektedir: 
1970 sonrasında en hızlı gelişmenin yaşandığı yıllar 1970-1977 dönemidir. Bu 
dönemde ortalama gelişme oranları toplamı (eksiler çıkarılıyor) 46.9, ikinci 
derecede başarılı dönem, aynı toplam 44.7 değeriyle 1983-1990 yılları, üçüncü 
dönem ise AKP’nin iktidar dönemidir (söz konusu toplam 40.7’dir.)

Tablo l ’deki veriler incelendiğinde iktisadi başarımda en kötü yılların 
1994-2001 döneminde yaşandığı görülmektedir. Bu dönemde üç büyük bunalım 
yaşanmıştır. Aynı dönemde, bunalım yılı öncesi ve sonrasındaki yıllarda (1999 
bunalımı için daha düşük düzeylerde olmakla birlikte) yüksek büyüme hızlarına 
ulaşıldığı da gözlenmektedir.

Tablo l ’in üçüncü ile dördüncü sütunlarında, başlangıç yılına (2002) ait 
verilere oranlanan 2010 yılı gelirinin büyüme hızı toplam GSYH’de 1.43, birey 
başı gelirde 1,30’dur. Bu oranlar, çarpıcı ve yukarda belirtildiği gibi istisnai olmasa 
da, önemli artış hızlarıdır. Ama temel konu bu büyüklükler değildir, bu artış 
hızlarının sağlıklı yollarla sağlanıp sağlanamadığı (örneğin büyük cari açıklarla, 
borçlarla, faizlerle elde edilip edilmediği), sürdürülüp sürdürülemeyeceğidir.

Bu konulara aşağıda döneceğim.
Aynı tablonun ikinci sütununda görüldüğü gibi, ulusal gelir sayıları cari dolar 

fiyatlarıyla gösterildiğinde, gelişme (ve azalma) hızları daha yüksek ve daha oynak 
olmaktadır. Bu durum çok önemli bir sorun olan TL’nin aşırı değerlenmesinin 
sonucudur. Bu konuları da aşağıda ele alacağım.

S. Türkiye'nin Göreli Gelişmesi (Yakınsama)
Bu duruma da açıklık getirebilmek ve Türkiye’nin gelişmesinin gelişmiş 

ülkelerin büyümesi karşısındaki başarımını görebilmek amaçlarıyla Tablo 1 ’in 
son sütununa TISK’in bir yayınından4 aldığım, Türkiye’de sabit dolar fiyatlarıyla 
satın alma gücü paritesine göre kişi başına gerçek GSYH verilerini koydum. Bıı 
sayılarda zaman içinde görülen gelişme hızları şöyledir: 1982-1989 döneminde 
(1982 değerini söz konusu TİSK yayınından 2523 olarak aldım) 1,2283, 1992—
1999 döneminde 1,2224, 2002-2009 döneminde 1,2245.

Bu yayında5 kişi başına reel GSYH gerçekleşmeleri yönünden gelişmiş ülkeler 
ile Türkiye arasındaki farkın (açığın) 1980-1989 döneminde -84.3 iken, 1990- 
1990’da -83.7, 2000-2009 döneminde -83.2 olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 
oransal fark zaman içinde çok küçük de olsa azalmıştır. Buna karşın mutlak 
değer açısından bakıldığında fark tersine dönmektedir: “Söz konusu fark 1980’de 
13643 dolar iken 29 yıl sonra, 2009’da 22106 dolara yükselmiştir.”

“ 1980-2009 arasında onar yıllık dönemler (1980-1989, 1990-1999, 2000- 
2009) itibariyle kişi başına reel GSYH Türkiye’de sırasıyla % 2,75; % 1.53 ve %

4 TİSK (2 0 11): İşveren, Nisan 2011 .s.9
5 TİSK, (2011) Şubat. S.9-10.
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1.96 artarken, gelişmiş ülkelerde sırasıyla % 2.56, % 1.80 ve % 0.78 artmıştır.” 
Böylece Türkiye’de bu gelir artışı 1980’li yıllarda en yüksek, 2000’li yıllarda 
iki bunalıma rağmen ikinci derecede iyi, 1990’lı yıllarda en diişük düzeylerde 
gerçekleşmiştir. Gelişmiş ülkelerde ise gelişme hızı zaman içinde sürekli 
azalmıştır.

Bu verilerin yardımıyla uluslararası yakınsama (convergence) konusunu, 
diğer kaynaklardan da yararlanarak, incelemeyi sürdüreceğim. Yakınsama 
konusunu eski bir yazımda6 incelediğim için, yinelememeye dikkat edeceğim. 
Açıklamalarımda 24 Ocak 1980 sonrasında Türk ekonomisinde oynaklığın 
arttığını da vurgulayacağım.

Bu açıklamalara geçmeden önce uluslararası gelir farklılıkları, dünyadaki 
yakınsama eğilimleri konusunda yapılmış bazı çalışmaların bulgularını özetlemek 
istiyorum.

4. Bazı Yakınsama Çalışmaları
C.I.Jones7, dünyada ülkeler arası gelir dağılımını nitelemek amacıyla konuyu 

üç farklı teknikle inceliyor. Bunlardan İkincisinde son on yıllarda modaya çıkan 
ülkeler arası büyüme regresyonlarında elde edilen sonuçlan kullanıyor. Bu 
çalışmanın önemli bir bulgusunu aşağıdaki şekilde açıklıyor.

Dünyada ülkelerin gerçekleştirdiği büyüme oranları arasındaki farklılık 
şu şekilde yorumlanabilir: Ülkeler “uygun büyüme” durumlarından ne kadar 
uzak bulunuyorlar? Buna göre Kore ve Japonya’nın hızla büyümesinin nedeni, 
bu ülkelerin dünya gelir dağılımındaki “uygun büyüme” durumlarının gerçek 
yaşamda bulundukları durumdan çok daha yüksek olmasıdır. Buna karşılık, 
dunımu tam ters yönde olduğu için Venezuela yavaş büyümüştür.

Yazıda8, şu iddialı sonuca da varılıyor: Son otuz yılın kanıtları şunu 
düşündürüyor: Dünyada büyüme mucizeleri büyüme felaketlerinden daha sık 
yaşanmaktadır ve zaman içinde mucizelerin göreli sıklığı artmıştır... Örneğin, 
gelirleri en zengin ülkenin gelirinin yüzde yirmisinin altında bulunan ülkelerin 
oranı 1960’da yüzde 60 düzeyindeydi. Görgül kanıtlar gösteriyor ki, uzun sürede 
“yoksul” ülkelerin oranı yüzde 60’dan yüzde 27’ye düşecektir.

Yine C.I.Jones, ülkeler arasındaki büyük gelir farklılıklarının oluşmasında 
iki nedenin çok önemli olduğunu söylüyor. Bunlar bağlantılar (linkages) ve 
tamamlayıcılık (complementarity) öğeleridir. Yazar bunlardan, daha kolay 
ölçülebilen birinciye daha fazla ağırlık veriyor.

Bağlantıları sağlayan ara (intermediate) mallardır. Yazara göre, bu mallar 
bir tür sermayedir. Bunların temel ayırıcı nitelikleri, üretim sürecinde tamamen
6 Bulutay, T. (2004): Kalkınma vc Büyüme, İktisat, İşletme ve Finans, Ocak 2004, No. 214, s.

5-91.
7 Joncs, C. I. (1997): On tlıe Evolution o f the World Income Distribution, The Journal o f

Economie Perspectives, Summer 1997, pp. 19-36.
8 Jones, C. 1. (1997): On the Evolution o f the World Income Distribution, s.20-35.
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kullanılmaları ve ortadan kalkmalarıdır. Üretim içinde paylan yaklaşık olarak lA 
olan ara mallar yoluyla firmalar arasında güçlü bir çoğaltan yaratılır. Bu çoğaltan 
neoklasik büyüme modelinde sermayenin yarattığı çoğaltana benzer güçtedir.

“Geleneksel neoklasik çerçevede açıklanması zor (ülkeler arası) büyük 
gelir farkları, ara malların yarattığı çoğaltanlar ve tamamlayıcılık göz önüne 
alındığında açıklanabilir hale gelmektedir.”9 Yazıda10, Türkiye dâhil bazı 
ülkelerde ara malların (gayrisafi) üretim içindeki paylarını gösteren bir şekil de 
yer alıyor. Şekilde, 2000 yılında Türkiye’de birey başına gelir A.B.D.dekinin 
beşte biri düzeyinde, söz konusu pay ise % 43 civarında görünüyor. Bu pay en 
yüksek değerine (yaklaşık % 68), birey başına geliri Türkiye’den de düşük olan 
Çin’de ulaşıyor.

Ben bu yazının her şeyi, ülkelerin gelişme düzeyini bu iki öğeye bağlamasını 
pek anlayamadım. Dolayısıyla, bu konuyu burada kesiyorum. Başka bir görüşe" 
göre, yaşadığımız enformasyon ve bilgi çağında, büyük veriler (data) yeniliğin, 
rekabetin ve verimliliğin kaynağı ve önümüzdeki sınırıdır. Böylece, veri, fizik ve 
insan sermayesi gibi bir üretim etkeni niteliği kazanmaktadır.

Diğer bir görüşe göre, hizmet kesimi çok önemlidir, kalkınma girişimlerinde 
sanayinin yerini alabilir. Hizmetler Hindistan’da böyle bir işlev görmektedir. 
Bu anlayışa göre, hizmet kesimleri kalkınmanın bir sonucu değil, bir kalkınma 
motorudur. Yazılım kesimleri becerisi yüksek işçiler kullanmakta, ölçek 
ekonomilerinden yararlanmakta ve dış ülkelere satış yapabilmektedir. Bu kesim 
daha çok kadın kullanmakta, çevreye dost etkinlik yapmakta, kentleşmeyi 
hızlandınnaktadır12.

R.E.Lucas’a 13 göre, genil (makro) ekonomi yaklaşımında geniş ölçüde 
kullanılan genel denge modeli insanların birbirlerine çok benzedikleri ve insan 
davranışları arasındaki farklılıkların geniş ölçüde tarihsel gelişmelerin onlara 
aktardığı kaynak farklılıklarından ileri geldiği varsayımına dayanır. Bunları 
belirttikten sonra Lucas şu soruyu sormaktadır: Nasıl oluyor da böyle bir kuram 
dünya ekonomisi içinde birbirleriyle ilişkiye giren toplumların gelirleri arasında 
(bugünkü dünyada var olan nitelikte) büyük ve kalıcı eşitsizlikler yaratabiliyor?

Böyle bir dünyada fikirler taklit edilebilir, kaynaklar en yüksek getiri 
sağlayacakları yerlere gidebilir ve gitmektedir. Belki 200 yıl öncesine kadar, bu 
güçler dünyada toplumlar arasında (tabii, toplumlar içinde değil) kabaca bir gelir 
eşitliği sağlanmasına ve eşitliğin sürmesine yetmişti14.

9 Jones, C. 1.(1997). s.2.
10 Jones, C. I. (1997).s.20
11 The Economist. May 28th. 2011: 66.
12 The Economist. May 21 st, 2011: 84.
13 Lucas, R. E. Jr. (2000b): Some Macroeconomics for the 21st Century, The Journal o f  

Economic Perspectives, Winter 2000, pp. 159-168.
14 Lucas, R. E. Jr. (2000b): Some Macroeconomics for the 21st Century,s.l66.
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Bu yazıda Lucas, R.Tamura’nın 1996’da ileri sürdüğü modelin basitleştirilmiş 
bir türünü kullanmakta, bu modelin sayısal bir benzetişimini (simülasyon) 
sunmaktadır. Model dünyadaki gelir devingenliğine ve teknolojinin yayılımına 
dayanmaktadır15.

Lucas modelin şu niteliklerini belirtmektedir: i) Model açıkça iktisat 
içermeyen bir mekanik modeldir, ii) Modelde tercihlerin, teknolojinin, piyasa 
düzenlemelerinin açık bir betimlemesi yer almaz, iii) Politika değişmelerinden 
etkilenmeyen model, Sanayi Devrimi’nde önemli roller oynamış sermaye 
akımları ve demografik geçiş süreçleri gibi olguları inceleme dışı bırakır16.

Böylece, model Sanayi Devrimi’nin aşağıda belirtilen temel sorunlarını 
yanıtlamaya kalkışmaz. Devrim neden İngiltere’de ve 18. yüzyılda başladı? 
Neden ilk önce Avrupa ülkelerine sıçradı, neden çok uzun sürede yavaş şekilde 
yayıldı?17.

Yazar aşağıdaki şekilde devam ediyor: Bütün bu eksikliklerine karşın model 
bir ekonomik modeldir. Onu ancak kuramcı bir iktisatçı yapabilir. Model 
(yazara göre) gelecek yüzyılda dünya ekonomisinin davranışı hakkında hafife 
alınamayacak bir öngörüde bulunmaktadır. “Öngörüye göre, er ya da geç herkes 
Sanayi Devrimi’ne katılacak, bütün ekonomiler en zengin ekonomilerin ortak 
büyüme oranlarıyla büyüyecek ve gelir düzeyleri arasındaki oransal farklar yok 
olacaktır (diğer bir deyişle, gelirler Sanayi Devrimi öncesine dönecektir).” 20. 
yüzyılın ikinci yarısında zaten benzer eşitlik eğilimleri yaşanmıştır, 21. yüzyılda 
daha yüksek düzeyde eşitlik yaşanacaktır18.

Görüldüğü gibi, Lucas’ın modeli zaman içinde gelişmemiş ülkelerin, 
gelişmiş ülkelerin deneyiminden öğrenerek, onların geçmişteki başarılarını 
yineleyeceklerini söylemekte ya da varsaymaktadır. Yakın geçmişin ve 
günümüzün yaşamlarının gösterdiği veri duruma dayandığımızda böyle bir 
görüşü anlamlı, sağlıklı saymak zordur.

İktisat yazınında başka yakınsama yolları da önerilmiştir. Örneğin uluslararası 
ticaretin, uluslararası sermaye hareketlerinin, uluslararası göçün, uluslararası diğer 
yoğun ilişkilerin yakınsamayı sağlayacağı görüşleri de ileri sürülmüştür.19 Bunlar 
da bana pek gerçekçi görünmemektedir. Başarı bence ülkelerin kendilerine özgü 
politika ve istenceleriyle sağlanabilir. Türkiye bugüne dek bu istisnai başarıyı 
gösterememiş, yukarıda anlatıldığı gibi, ancak gelişmiş ülkelerle aradaki farkı 
koruyabilmeyi başarabilmiştir.

Bu düşüncelerle, Türkiye’nin yakınsama ve benzer sorunlarını inceleyen
15 Lucas, R. E. Jr. (2000b):s. 159.
16 Lucas, R. E. Jr. (2000b):s.l66.
17 Lucas, R. E. Jr. (2000b):s. 166.
18 Lucas, R. E. Jr. (2000b):s. 166.
19 Bkz: örneğin, Dutt, A. K. (2002): Thirlwall’s Law and Uneven Development, Journal o f  Post

Keynesian Economics, Spring 2002, pp. 367 -390.
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bazı uluslararası kuruluşların çalışmalarını özetleyeceğim. Açıklamalarıma, yurt 
içi yakınsama sorunu anlamına gelen bölgesel gelir farklılıklarını anlatmakla 
başlayacağım.

5. Bölgesel Gelir Dağılanı
Gelir dağılımı üzerinde yoğunlaşacak açıklamalarıma geçmeden önce, yurt 

içi bölgeler arası ticaretin çok önemli olduğuna, ama Batı iktisadında ihmal 
edildiğine dikkat çekmek istiyorum. Bölgesel ticaret dış ticarete çok benzer. 
Esasında B.Ohlin’in Interregional and International Trade adlı ünlü kitabı 
bu yakınlığı gösterir. Ama P.Krugman’ın söylediği gibi, “ ... 1990 yılında bile 
uluslararası iktisatçılar ülkeler içi ticaret ya da mekânda üretimin konumu 
üzerinde hiç durmadılar.”20

Dünya Bankasının21 Türkiye’ye ait bir yayını (raporu) yakınsamayı incelemeye 
geçmeden önce Türkiye’nin bölgesel gelir dağılımını ele alıyor. Açıklamalarıma 
bu araştırmayla başlıyorum. Kapsam dönemi 1987-2000 olan araştırmanın 
ulaştığı sonuçlardan aşağıdakileri belirtmek istiyorum:

Türkiye’de bölgesel gelir dağılımı AB’nin yeni üyelerindeki ve aday 
ülkelerdeki aynı dağılımlara göre daha eşitsiz bir görünüm içindedir.

ii) Türkiye’deki bu bölgesel eşitsizlik söz konusu dönem içinde pek 
değişmemiştir. Bölgesel dağılım gini katsayısı bu süre içinde çok az ölçüde 
artmış, kabaca aynı kalmıştır, iii) Dolayısıyla güçlü iç göç hareketleri eşitsizliği 
gidermeyi, birey başına gelirde bölgesel yakınsamayı sağlayamamıştır.

iv) Yüksek bölgesel gelirlerin temel dayanağı sanayi etkinlikleri olmuştur.
v) Ülkenin en yoksul 10. Bölgesinde (provinces), 1987 fiyatlarıyla, birey 

başına gelir ortalama gelirin 1987’de % 36’sından 2001 ’de % 31’ine düşmüştür. 
Aynı şekilde, en zengin 10. Bölgesinde, birey başına gelir ortalama gelirin 
1987’de 1.9 katı iken 2000’de 2.1 katma yükselmiştir.

vi) Nüfusun en yoksul yüzde 25’inin yaşadığı bölgenin gelir payında bir artış 
olmamıştır.

Türkiye’de 2002 sonrası durumu görebilmek için, TÜİK’in bölgesel “kişi 
başına gayrisafi katma değer” sayılarına baktım22. En düşük birey başına katma 
değere sahip bölgelerden ikisini (“Şanlıurfa, Diyarbakır” bölgesi ve “Mardin, 
Batman, Şımak, Siirt” bölgesi) seçtim. Bunlardan ilkinde birey başına değerin 
Türkiye’deki ortalama değere oranı 2004’te % 47, 2006’da % 43; İkincisinde 
2004’te % 37, 2006’da % 43’tür. Böylece birinde oranda azalış, diğerinde artış 
olmuştur.______________
20 Krugnıarı P. (2009): The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography, The

American Economic Review, June 2009, pp. 5 6 1 - 5 7 1.
21 WORLD BANK (2006): Turkey, Country Economic Memorandum, Promoting Sustained

Growth and Convergence with the European Union (In Two Volumes) Volume II: Expanded
Report, February 23, 2006, Document o f  the World Bank, s .3 1-34.

22 TÜİK (2010): Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010, Ankara, Nisan 2011 .s.385.
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Bazılarına göre, AKP iktidarı döneminde taşra kentlerinde büyük gelir artışları 
sağlanmıştır. Bu konuda bir fikir edinebilmek için de bu alanda en önde aday 
olarak görünen Gaziantep’i içeren “Gaziantep, Adıyaman, Kilis” grubuna baktım. 
Bu grubun birey başına katma değerinin Türkiye ortalamasına oranı, 2004'te % 
53, 2005’te % 54, 2006’da % 53 olmuştur.

Bu verilerle yeterli sağlıkta bir sonuca ulaşmak zor görünüyor. Kaba bir 
düşünceyle yetinmekte sakınca yoksa hesaplama kaynaklarının farklılığı da göz 
önüne alınınca, bu yıllarda söz konusu bölgelerde (göreli gelirde) belirgin bir 
değişmenin yaşandığı sonucuna varmak zordur. Ek araştırmaya gerek vardır.

Dünya Bankası’nın yukarıda değindiğim çalışmasına dayanarak Türkiye’nin 
gelişmiş ülkelerin gelir düzeyine yakınsaması konusuna döndüğümüzde şunları 
söyleyebiliriz: Bilindiği gibi neoklasik büyüme modeline göre, özellikle fizik 
sermaye gelişmemiş ülkelere akacak, bu akımlar ve mal ve hizmet ticareti 
yakınsamayı sağlayacaktır. Öte yandan, Türkiye 1990’lı yılların ortalarından beri AB 
ile gümrük birliği içindedir, ayrıca bazı Avrupa standartlarını benimsemiştir. Bunlar 
Türkiye’nin söz konusu yakınsamayı sağlamayı başaracağını düşündürmektedir23.

Bu düşüncelere rağmen, aynı yayında24 Türkiye’nin son otuz yılda AB 15 
ülkelerinin gelir düzeyine yaklaşamadığı söylenmektedir: Türkiye’nin birey 
başına geliri 1975’ten beri bu ülkelerin birey başı gelirinin dörtte biri düzeyindeki 
yerinde bulunmaktadır. Buna karşın, Kore, aynı dönem sonunda, 1975’te 
Türkiye’den daha geri bir durumda bulunmasına rağmen, söz konusu AB gelirinin 
% 67’sine ulaşabilmiştir.

Aynı raporda25 Türkiye’nin aşağıdaki alanlarda iyileşmeler sağladığı 
söylenmektedir: Son zamanlarda mali dengeler sağlanmış, enflasyon düşürülmüş, 
genil ekonomik istikrar konusunda iyileştirmeler gerçekleştirilmiş, çeşitli 
yapısal reformlar yapılmıştır. Ama hala kamu borcu hem yüksek hem de borcun 
yapısı sorunludur, cari açık büyümektedir. Bunlar iniş çıkışların etkilerini 
yoğunlaştırabilir26.

Türkiye’nin AB’ye yakınlaşabilmesi, geçmişte yaşadığı şişme ve patlama 
dalgalanmalarından kaçınabilirle başarısına bağlı olacaktır. Uzun süreli 
hızlandırılmış bir büyüme için yüksek bir iç tasarruf oranı ve yüksek yatırım 
düzeyi zorunludur. Geçmişteki şişme-ve-patlama deneyleri Türkiye’nin sürekli 
yakınsama için ihtiyaç duyulan yatırım düzeyini finanse edecek yeterli yurtiçi 
tasarruf yaratamadığını göstermektedir27.
23 WORLD BANK (2006): Turkey, Country Economic Memorandum, Promoting Sustained 

Growth and Convergence with the European Union (In Two Volumes) Volume II: Expanded 
Report,s.34-35

24 WORLD BANK (2006):s.36.
25 WORLD BANK (2006):s.41.
26 WORLD BANK (2006):s.42.
27 WORLD BANK (2006):s.38.
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Böylece, tasarruf yetersizlikleri yüksek yatırımları sınırlamakta, bu da cari 
açığı tctiklemekte ve sonuçta ödemeler dengesi bunalımlarına yol açmaktadır. 
Ayrıca, artan özel tasarruf, yatırıma gidecek yerde, artan bütçe açıklarını 
karşılamak için kullanılmaktadır. Sonuçta sürdürülemez cari açık durumlarının 
ortaya çıkması büyümeyi engellemektedir2S.

Başka yabancı kaynaklarda da Türkiye’nin yakınsama konusunda başarılı 
olmadığı, sağlıksız cari açığa sürüklendiği yazılmaktadır. Bunlardan üçünü 
aktarmak istiyorum. OECD’ye göre29 Türkiye’nin gelişme başarımı pek parlak 
değildir. “(Türkiye’nin) birey başına gelir ve verimlilikteki yetersizlikleri (gaps) 
bir ölçüde daralmış olmakla birlikte hâlâ çok büyüktür.”

Diğer bir OECD yayınında30 cari açık konusunda aşağıdaki görüş yer 
almaktadır: Türkiye’de cari açık 2010 ’da arttı. Her 11e kadar, “geniş ölçüde portföy 
borcu ve banka depozitleri gibi kısa süreli sermaye tarafından gerçekleştirilse de, 
bu cari açık bugüne dek kolaylıkla finans edilebildi. Toplam sermaye akımları 
2010 yılının ilk yarısında döneminin GDP’sinin % 9 ’ıına yaklaştı.”

Bir başka OECD yayınına göre31 son yıllarda Türkiye’de iktisadi büyüme 
arttı, ama ülkenin OECD’nin diğer ülkeleri ile arasındaki gelir farkı büyüklüğünü 
korudu: Türkiye’nin tarım, giyim ve tekstil gibi temel sektörleri düşük-ücretli 
ekonomilerin rekabeti altındadır. Bu kesimlerde verimliliği, yenilikleri artırmak 
çağdaşlaşma sürecinin sürdürülebilmesinde belirleyici rol oynayacaktır. Türkiye, 
büyük çoğunluğu yüksek eğitim kesiminde çalışan az sayıda ama yüksek kaliteli 
bilim adamı ve araştırmacı üreten bir geçmişe sahiptir.

Bu yayında32, 1996-2006 döneminde OECD ülkelerinde araştırma ve 
geliştirme personelindeki gelişmeler bir grafikte gösteriliyor. Bu sayılardaki 
artış sıralamasında Türkiye dördüncü büyük sırasında bulunmaktadır. Aynı yerde 
Türkiye’nin düşük bir temelden başladığı da belirtiliyor.

Aynı yayının diğer sayfalarında33, OECD ülkelerinin çoğunluğunda, satın alma 
paritesinc göre birey başına gelir açısından ABD ile ülkeler arasındaki farklılığın 
(gaps) büyük nedeninin düşük işgücü verimliliği olduğu gösteriliyor. 2006 yılı 
verileri, çalışılan saat başına verimliliğin, OECD’nin en az gelirli ülkelerinde 
ABD'deki verimliliğin yarısından daha düşük olduğunu göstermektedir. En altta 
bulunan Türkiye’de bu oran % 70 civarındadır.

Rapor’a dönünce, burada paranın, TL’nin dış değerlenmesinin olumlu bir 
gelişme sayıldığını görüyoruz. Bu değerlenme sağlanabildiğinde yakınsamanın 
daha yüksek bir düzeyde gerçekleşeceği hesaplanmaktadır. Ama bunun bir
28 WORLD BANK (2006):s.38-39.
29 OECD (201 la): Economic Policy Reforms. 2011. Goingfor Growth.s.\41
30 OECD (2010a): OECD Economic Oııllook, November 2010, Voluıne 2 0 10/2.s. 190
31 OECD (2008): Science, Technology and Industry ütıllook.s. 158.
32 OECD (2008):s.49.
33 OECD (2008):s. 18-19.
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koşulu olduğu ekleniyor: Paranın değerlenmesi verimlilik artışıyla gerçekleşmiş 
olmalıdır.34 (Bu para değerlenmesi konusundaki olumsuz görüşlerimi, önceki 
yazılarımda ve aşağıda açıkladım ve açıklıyorum.)

Bilginin önemi konusunda raporda yer alan35 görüşlere ise katılıyorum. 
Katıldığım şu görüşleri aktarmak istiyorum: “Bilgiye dayalı birekonomi yaratmak, 
uzun erimde (Türkiye için) temel bir politika amacı olmalıdır.” Teknoloji, 
yenilik, kalite ve beceri öğelerini içeren bilgi faktöründe Türkiye’nin başarımını 
iyileştirmek, toplam faktör verimliliğini artırmanın, sonuçta da Türkiye’nin 
sürdürülebilir, uzun erimli ekonomik büyüme hedefine ulaşabilmesinin kritik 
önemde bir parçasıdır. Son zamanlardaki “bazı iyileştirmelere ve başarılara 
rağmen Türkiye bu alanlardaki birçok gösterge açısından karşılaştırılabilir, 
benzer ülkelerin gerisinde kalmaktadır.”

Yukarda 24 Ocak 1980 kararları sonrasında Türk ekonomisinde oynaklığın 
arttığını vurgulayacağımı söylemiştim. Şimdi bu konuya geçiyor, bu amaçla 
Dünya Bankasının bir yayınını (raporunu) dayanak olarak kullanıyorum. Rapora36 
göre, Türkiye’de 1967 sonrasında büyüme azalmış, gelir büyümesinde oynaklık 
artmıştır. Dünya Bankası mensuplarınca hesaplanan bu olguları gösteren veriler 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 2: Türkiye’de Gerçek Ulusal Gelir Artışı (%), 1967 - 2002

D önem ler O rtalam a G eom etrik  O rtalam a Standart Sapm a
1967-79 4.8 4.8 3.0

1980-89 4.1 4 .0 3.5

1990-99 3.9 3.8 5.3

1990-2002 3.6 3.4 5.8

K a y n a k : Dünya Bankası (World Bank, 2003: II)

Aynı yerde, Türkiye’nin gelişmesine rağmen neden büyüme son dönemlerde 
daha oynak olmuştur, sorusuna şu yanıt verilmektedir: Bir ilgili etken, 
Türkiye’de finansal sistemin gelişmemiş olması nedeniyle, Türkiye’nin, özellikle 
sermaye hesaplarında izlediği artan açıklık politikasının dış şokların etkisini 
yoğunlaştırmasıdır. Diğer önemli bir etken, içsel ve dışsal şokların etkilerinin, 
izlenen ve büyük ölçüde gelir dalgalanmalarına koşut (procyclical) olan maliye 
politikaları tarafından daha keskinleştirilmiş olmasıdır.

34 WORLD BANK (2006): s.44-46.
35 WORLD BANK (2006): s.37-203.
36 WORLD BANK (2003): Turkey: Country Economic Memorandum. Towards Macroeconomic 

Stability and Sustained Growth (In Three Volumes) Volume II: Main Report, June 28, 2003, 
Document o f the World Bank. s. 11.
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Bu konuda AKP’nin iktidar yıllarında durumun ne olduğunun bir göstergesi 
olarak, 2003-2010 döneminde ortalama büyüme oranını 5.1 ve standart sapmayı
4.9 olarak hesapladım. Bu sayılar, bu yıllarda büyüme oranının bütün dönemlerin 
gelişme hızından yüksek olduğunu göstermektedir. Ama 1967-79 dönemiyle 
karşılaştırıldığında fark çok azdır. Oynaklık ise, 2003-2010 döneminde 1967- 
1989 yılları oynaklığından daha yüksek, 1990 sonrası oynaklığından ise düşüktür.

Burada Tablo l ’de gözlenen ilgili önemli bir noktaya da dikkat çekmek isterim. 
Tablo’da büyüme oranının 2004 yılında zirveye ulaştığı, sonraki yıllarda ise sürekli 
olarak azaldığı, 2009 bunalım yılında-4 .7  değerine düştüğü görülmektedir. 2010 
yılındaki hızlı büyüme önceki yılın düşük düzeyinin sonucudur. Bu hız önceki 
bunalımlarda görüldüğü gibi, sonraki yılda, 2011 ’de sürebilir.

Bu sayılarla açık sonuçlara ulaşabilmek zordur. Ama daha önce verdiğim 
karşılaştırmalarla birlikte göz önüne alındığında, bu verilere göre, AKP iktidarı 
döneminde 2010 yılı sonuna kadar istisnai parlak bir başarının gerçekleşmemiş 
olduğu bellidir. Dönemin oynaklık alanındaki başarısı ise 1989 öncesine kıyasla 
çok düşüktür.

Oynaklık, bunalım yaratma niteliğiyle gelişmemiş ülkelerin en önemli gelişme 
sorunudur. Bu sorunu yaratan da bu ülkelerde yaşanan şişme (ısınma) ve patlama 
döngüsüdür. Bu düşüncelerle bu sonuçları, sorunların neden ve sonuçlarını 
açıklamaya geçeceğim. Ama ona geçmeden. Batı dünyasında ve Türkiye’de, 
güçlü özel kesimci gelişme istence ve politikalarına karşın devletin ekonomideki 
ağırlığının pek azalmadığını göstermeye çalışacağım. Değişen daha çok devlete 
tanınan işlevlerin göreli ağırlıklarıdır.

I I I .  Neoklasik İktisat Kuram ı ve Görünmeyen El, Görünen E l, Devlet
Bence Neoklasik İktisat Kuramı’nın (NİK’in), bunun özünü oluşturan 

Chicago Okulu’nun temel bir ilkesi, kendisini, iktisat bilimini doğal bilimler gibi 
kesin niteliklere sahip varsaymasıdır. Bu konuda geliştirilen son bir katkı akılcı 
beklentiler yaklaşımıdır. Bu yaklaşımı başka çalışmalarımda ele aldım. Burada 
bu görüşle ilgili olarak söyleyeceğim tek şey bu yaklaşımın, akılcı beklentilerin 
temel işlevinin beklentilerin yetkin, kesin öngörü sağlama niteliğidir. Diğer bir 
deyişle, NİK, son zamanlarda kesin bilim olma niteliğini bu akılcı beklentiler 
varsayımıyla kazanmaktadır.

Bu nitelikte bir görüş K..J. Arrow tarafından da ileri sürülmektedir. G. 
Debreu’nun “koşullu mallar” tanımıyla belirsizlik konusunu aşma çabası 
da, aşıyor görünmesi de akılcı beklentiler yaklaşımının hedef ve mantığına 
yaklaşmaktadır. Bence bu varsayımı, başka yerlerde de açıkladığım gibi, genel 
denge kuramını güçsüz kılmaktadır.37
37 Frank Hahn’a göre, “bıı koşullu mallar kavramı, zamanın şövalye tutumuyla (cavalier) ele

alınış türüdür.” Şu anlamda şövalye türü bir davranıştır: Varsayım, tüm olanaklı olayların
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Neoklasik iktisatçıların, özellikle R.E. Lueas’ın diğer bir görüşü de, iktisat 
kuramının, sağcı ve Keyncsci iktisatçıların çaba ve katkılarıyla gelirdalgalanmaları 
sorununu çözdüğü, gelişmiş ekonomilerin bunalım sıkıntısı kalmadığı savıdır. Bu 
görüşe göre, gelişmiş ekonomiler “büyük bir ılımlılık” dönemine girmiştir. Böyle 
olunca da bu bunalım öngörme sorunu da kalmamıştır. Ama bunalım gelmiştir ve 
kolayca gider de görünmemektedir.

Bu son nokta da vurgulanmalıdır. Batılı iktisatçılar hem bunalımı 
öngörememişler hem de bunalımları gidermede başvurulacak eski önlemlerin 
geçerli olamayabileceğini düşünememişlerdir. Diğer bir deyişle, bu iktisatçılar 
son bunalım öncesinde, gelecekte oluşacak yeni ortamın gerektirebileceği 
yeni önlemleri düşünememiş ve geliştirememişlerdir. Başka bir deyişle, Batı 
ekonomilerinin hâlâ bir “görünen el”e, ama oluşan farklı, yeni sağlıksız koşullarla 
savaşabilecek yeni bir “görünen el”e gereksinimi vardır.

Bu düşüncelerle “görünmeyen ve görünen el” konularım kısaca ve özet 
biçiminde inceleyeceğim. Sonra neoklasik iktisat kuramı, piyasa ve devlet 
konularını ele alacağım. Açıklamalarıma son zamanlarda önem kazanan “piyasa 
yönetişimi” konusunda kısa bir açıklamayla başlayacağım.

1. İktisadi Yönetişim, Görünen, Görünmeyen El
R.Coase 1932 yılında, 21 yaşında şöyle bir soru sormuştu: Piyasa kaynak 

ayırımının (tahsisinin) etkin bir yöntemi ise, neden birçok işlem firmalar 
içinde yapılmaktadır? Coase bu soruya şu yanıtı vermişti: Fiyat mekanizmasını 
kullanmak masraflı olduğu için şirketler vardır.38

Bu konuların önce farkına varılmadı ya da soru ciddi sayılmadı. Sonra başka 
gelişmeler yaşandı. Daha sonra 1970’Ii yıllarda O.E.Williamson “ işlem masrafı 
iktisadı” kuramıyla konuya yeni katkılar getirdi. Bu ve ilgili diğer çalışmalarda 
“ iktisadi yönetişim” yaklaşımı oluşturuldu. Williamson bu alandaki çalışmalarıyla 
Nobel ödülüne layık görüldü.39

Ben burada O.E.Williamson’un, sonra da A.Dixit’in yazılarına dayanarak 
“ iktisadi yönetişim” konusunda özet açıklamalar vereceğim.

O.E.Williamson yazısında40, neoklasik iktisat kuramında işlem masrafı 
kavramının bulunmamasının bir hata olduğunu belirtmektedir. Ona göre, bu 
hatayı R.Coase 1937’de göstermiş, ama bu uyarı dikkate alınmamıştır. Oysa

hesaplarının o anda bilindiğini söylemektedir (Arrow, 1987: 216, 217). Bu konuda (Bulutay, 
1979: örneğin 2. dipnot, 5, 300)e de bakılabilir.

38 Aghion, P. ve Holden, R. (2011): Incomplete Contracts and the Theory o f the Firm: What 
1 lave We Learned Over the Past 25 Years?, The Journal o f  Economic Perspectives, Spring 
2011, pp. 181-197.

39 Aghion. P., Holden, R. (2011): Incomplete Contracts and the Theory o f the Firm: What Have 
We Learned Over the Past 25 Years?, s. 182.

40 Williamson, O. E. (2005): The Economics o f Governance, The American Economic Review, 
May 2005. pp. 1-18.
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iktisadi etkinliklerin örgütlenmesi, piyasa oluşturmak masraflı bir iştir. Yani, 
işlem masrafları vardır ve piyasa tökezlemesinden daha genel niteliktedir.

Esasında, 1970’e kadar neoklasik iktisatta şirket şöyle algılanıyordu: Ölçek 
ekonomileri vardı, bunlar iktisadi etkinliklerin birfirma içinde yoğunlaştırılmasını 
etkin ve gerekli kılıyordu.41. Esasında, şirketler üretim işleviyle özdeşleştiriliyordu. 
Firmanın içine bakılmıyordu; Stiglitz ve Driffill’in sözcükleriyle42, adeta bir 
“şirket peçesi (corporate veil)” vardı.

Neoklasik iktisadın tek amacı fiyat sisteminin kaynak kullanımında eşgüdümü 
nasıl sağladığını anlamaktı. Firmanın iç işleyişiyle kuram ilgilenmiyordu. Aynı 
geleneksel anlayış olaylara “seçim merceği”nden (fiyatlar ve ürünler, istem ve 
sunum) bakıyordu. Buna karşılık, yönetişim iktisadı (ya da iktisadi yönetişim) 
olayları bağıt oluşturma açısından değerlendiriyordu. Bu son bakış açısı, 
Williamson’a göre, James Buchanan’ın şu gözlemini yansıtır: “İsteğe bağlı 
mübadelelerden karşılıklı yarar sağlama iktisat alanındaki en temel anlayıştır.”.43

H.Simon’un söylediği gibi, insan doğasını bilmek, tanımak cn temel sorundur. 
Yönetişim iktisadı açısından insanların iki özelliği çok önemlidir: Bilme ya da 
algılama süreci (cognition) ve özçıkarcılık. Yine Simon’a göre insanlar ne akıllı 
ne akılsızdır; insan yalnızca olaylarla etkin biçimde başetmeye çalışır44.

İktisadi yönetişim ya da yönetişim iktisadı üç temel yönetişim ayırımına 
başvurur: i) Klasik piyasalar (basit, anlık piyasa alışverişleri), ii) melez (hibrid) 
bağıtlama (uzun süreli türlerde), iii) hiyerarşiler (şirketler, bürolar). İktisadi 
yönetişimde hedef, bu üç yapıyla, işlemleri etkin biçimde yönetmektir45.

Aynı şekilde, yönetişim iktisadı üç temel kavramı (uyum, yönetişim ve 
işlem masrafları) birlikte kullanır. Amaç bu üç kavrama işlerlik kazandırmaktır. 
Uyum hiyerarşide çok önemlidir. İktisadi örgütün anahtar nitelikte bir amacı 
aksaklıklara, sarsıntılara (disturbances) uyum sağlamaktır46.

Özetle, O.E.Williamson’a göre, yönetişim iktisadı “iyi bir düzen ve işlerliğe 
sahip düzenlemeler konularını inceleme” yöntemlerini oluşturma çabasıdır. İyi 
bir düzen kavramında iki temel öge vardır: i) Piyasada kendiliğinden (spontane 
biçimde) oluşan düzen. Bu düzen, iktisatta Smith’e, Hayek’e, Arrow’a, Debreu’ye 
dek uzanan saygın bir gelenektir, ii) İstence dayanan bir düzen. Bu düzen bilinçli, 
düşünülmüş ve planlanmış, maksatlı bir tür ve niteliktedir. Diğer bir deyişle, 
yönetişim iktisadında amaç, geleneksek iktisat yaklaşımına bilinçli, düşünülmüş, 
planlı etkinlikleri eklemektir.
4 1 Aghion, Holden, (2011). s. 181.
42 Stiglitz, J. E ve Driffill, J. (2000): Economics, W.W.Norton & Company, Inc., 2000. s.568.
43 Williamson, O. E. (2005): The Economics o f Governance, The American Economic Review, 

May 2005.s.5,l.
44 Williamson, O. E. (2005).s.7,8.
45 Williamson, O. E. (2005).s. 1,7.
46 Williamson, O. E. (2005).s.4,15.
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Yeni bir yazıda47, otuz yıl önce “yönetişim” konusunun, bunun bir parçasını 
oluşturan “ iktisadi yönetişimin” göz ardı edildiği, ama konunun son zamanlarda 
giderek yoğun biçimde incelendiği anlatılıyor. Bu gelişme önemlidir çünkü 
piyasalar, iktisadi etkinlikler ve daha genel olarak her tür işlemler (transactions) 
ancak yönetişimin, özellikle “iktisadi yönetişimin” varlığı halinde etkin biçimde 
işleyebilir.

Diğer bir deyişle, piyasa ekonomisinin iyi işleyebilmesi, toplumun tüm 
ekonomik gizilgücünün (potansiyel) gerçekleştirilebilmesi, A. Smith’e dek 
indirgenen işbölümü ve alışveriş sürecinin yaşanabilmesi ancak iktisadi 
yönetişim temelinde gerçekleşebilir. Çünkü piyasa ekonomisinin işleyebilmesi 
üç zorunluluğun gerçekleşmesine bağlıdır.

Bu üç zorunluluk şunlardır: i) Mülkiyet haklarının güvence altına alınması,
ii) bağıtlara uyulmasının (riayetin) sağlanması, iii) toplu hareket olanağının 
oluşması. (Bu son öğe yazarca şöyle anlatılıyor: “Özel iktisadi etkinliklerin çoğu, 
yeterli ölçüde kamu mallarının sağlanmasına ve kamu “kötülüklerinin” kontrolüne 
dayanır. Bu son öğede yalnızca fizik altyapı değil, kurumsal ve örgütsel altyapı 
da yer alır.)

Başka bir deyişle, aynı sayfada A. Dixit “iktisadi yönetişim”den şunu anlıyor: 
Ekonomik etkinliği ve ekonomik işlemleri destekleyecek yasal ve toplumsal 
kurumların yapılandırılması ve işlev görmesi. Bunları sağlamanın araçları 
da mülkiyet haklarının korunması, bağıtların uygulanması, fizik ve örgütsel 
altyapının sağlanabilmesi için toplu hareketlere başvurulması önlemleridir.

Bilindiği gibi, A. Smith’in ya da Mandeville’nin “görünmeyen el” kavramı 
vardır. Buna göre öz çıkarı peşinde koşan bireyler topluma da en büyük gönenci 
sağlarlar. Ben bu “el”in, evrim kuramına da uygun olarak, büyük işlevler gördüğü 
görüşüne katılıyorum.

Bazı düşünürler kendi gücüne dayanmayı (self-reliance) esas alan bu ilkeyi, 
insan, birey özgürlüğünün temeli sayarlar. Böylece serbest piyasa sisteminin 
özgürlüğe hizmet ettiğini savunurlar. Bu özgürlüğün herkese açık olması 
koşuluyla bu görüşe de katılırım. (Bu konuya aşağıda dönüyorum.)

Bu çerçevede piyasanın, fiyat mekanizmasının şu önemli yararları olduğunu 
düşünüyorum48: i) Bilim sınama ve yanılma yöntemiyle gelişir, belirsizliğin 
egemen olduğu dünyamızda bu sınama-yanılma yönteminin en iyi uygulandığı 
alanlardan biri piyasalardır.*3’ ii) Fiyatlar, piyasalar kıt kaynaklar dünyasında nedreti 
göstermede vazgeçilemez bir işlev görür, iii) Piyasaların, tam rekabet koşullarında 
işlediği söylenemez, ama yine de piyasalarda değişik ölçülerde de olsa rekabet 
koşulları işler, iv) Çeşitli insan gereksinmelerini ayrıntılı, uyumlu bir biçimde

47 Dixit, A. (2009): Governance Institutions and Economic Activity, The American Economic
Review, March 2009, pp. 5-24.

48 Bu konuları önceki yazılarımda (örneğin, Bulutay. 201 lb) ele aldım.
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sağlamanın en uygun yerlerinden biri piyasalardır, v) Geçmiş tarih, günümüzde 
Çin’in son deneyimleri piyasaların temel bir büyüme etkeni olduğunu göstermiştir.

Bunlara karşın, piyasaların şu eksiklik ve yetersizlikleri vardır: i) Piyasalar, 
fiyatlar her zaman gerçek nedreti göstermez, ii) Aşırı kâr hırsı toplumsal adaleti 
yıkar, istismar yaratır, çevreyi düzeltilemez şekilde tahrip eder, iii) Piyasa 
her zaman dengeyi sağlayamaz. Biiyiik dış ticaret açıklarına karşın TL’ııin 
değerlenmesi bu olgunun son zamanlardaki en çarpıcı örneğidir, iv) Rekabet 
alanında, büyük eşitsizlikler, enformasyon dağılımında önemli bakışımsızlıklar 
vardır. Bu iki konu birbiriyle ilişkilidir, iç içe geçmiştir, v) Özellikle sigorta 
gibi geleceğe ilişkin konuların önemli bir kısmında piyasalar yoktur, vi) Yoğun 
biçimde piyasa tökezlemeleri vardır. Bunlar arasında yer alan bugün yaşadığımız 
şişme, balon, patlama, bunalım süreci özellikle vurgulanmalıdır.

vii) Piyasa kısa vadeyi öne çıkarır. Piyasalar miyoptur dendiğinde kastedilen 
budur. Oysa, örneğin kalkınma söz konusu olduğunda uzun vade çok önemlidir, 
viii) Piyasanın diktalarına mutlak biçimde uyularak yüksek katma değerli üretime, 
kalkınmayı sağlayacak, ancak zaman içinde oluşacak artan getiri olanaklarına 
ulaşılamaz. ix) Birçok iktisadi değer insanlar arası ilişkilerle, piyasa dışında 
oluşan dışsallıkla yaratılır.

x) Toplumsal, iktisadi, siyasal yaşamda birçok değer piyasa dışında, aile, 
çevre, ortam içinde yaratılır. Bu değerler topluluğu bir kimlik yaratır, kimlik 
de toplumlara durağan bir kişilik verir. xi) Bu kimlik sorunu, uluslar, ülkeler 
düzeyinde eskiden beri vardır ve önemlidir. Bunun sonucu devlet kavramının 
merkezi önemidir. Diğer bir deyişle toplumların yaşamında “görünmeyen el” 
yanında “görünen el”e de gerek vardır. Böyle olduğu için Batı dünyasında, 
Türkiye’de, son zamanlarda özel kesimin ağırlığının artmasına karşın, devletin 
katkısı, bir ölçüde değişikliğe uğrayarak, azalmamış, artmıştır. (Bu konuya 
aşağıda dönüyorum.) xii) Son zamanlarda yerel kimlik sorunu önem kazanmıştır. 
Kürt sorunu bunun Türkiye’deki örneğidir. Bu sorunun gelişmesinde etnik 
kimliğin bclirlcyici katkısı olduğu bellidir. Ama sonucun ortaya çıkmasında sınıf 
kavramının son zamanlarda önem kaybına uğramasının da etkileri olmuştur.

/. /. Piyasa Devlet Tarafından Denetlenip Düzenlenmelidir 
Piyasa çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Bunlardan biri olan klasik ve 

neoklasik tanımda piyasa, şeylerin (mal ve hizmetlerin) alınıp satıldığı yer 
olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanım da şöyledir: Piyasanın, toplumsal 
aktörlerin kıt kaynakları ya da sınırlı sayıdaki mevki ve statüleri elde edebilmek 
için birbirleriyle rekabete giriştikleri zaman ve mekanda var olduğu varsayılır.49 
Aynı yerde, piyasanın şu özelliklere sahip olmasının gerektiği söylenmektedir:

49 Boyer, R. (1996): State and Market: A New Engagement for the Twenty-First Century?, 
Boyer, R. Ve Drache, D. (Ed.) States Against Markets. The Limits o f  Globalization, Routledge, 
London and New York, 1996. s.95-99
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Piyasada iyi tanımlanmış mallar olmalıdır, alış-veriş işlemleri düzenli nitelik 
kazanmış bulunmalıdır. Ayrıca, her tür piyasanın diğer piyasa ve kurumlar 
tarafından desteklenmesi gerekir. Örneğin piyasada parasal fiyatlar belirlendiğine 
göre bir para sistemi var olmalıdır.

Önemli bir nokta, piyasalar arasında farkların bulunduğunun kabul edilmesidir. 
Örneğin, işgücü piyasası, alelade piyasadan çok farklıdır ve öyle ele alınmalıdır. 
Son zamanlarda Türkiye'de çok önem kazanan hisse senedi piyasalarının normal 
mal piyasalarından çok farklı olduğu bellidir. Mal ile hizmet piyasaları arasında 
da önemli farklar vardır.

K. Polanyi’e göre, işgücü, toprak ve para alelade bir mal olarak alınamaz50. 
S. Bovvles’e göre51, Marxci model üretim sürecinde üç özelliği ayırır: i) İsteğe 
bağlı bağıtsal ya da bağıt-benzeri karşılıklı ilişkiler olarak modellenen, piyasa 
değişimleri (mübadeleleri). İşçiler ve işçilerle işverenler arasındaki ii) girdi-çıktı 
ilişkileri, iii) ve toplumsal ilişkiler.

Bence, piyasaların varlığı için iki etken çok daha önemlidir. En önemli 
etken, her tür değişim, mübadele için karşılıklı güvenin varlığıdır. Bir simit 
alınırken bile alan ve satan taraflarda para verildiğinin ve alındığının taraflarca 
kabul edileceği güvencesi mevcut olmalıdır. Bunun için de toplumda bir güven 
ortamının yerleşmiş olması gerekir.

İlgili bir önemli nokta, ülkede alışverişlerin, piyasa işlemlerinin koruma altına 
alınacağı bir hukuk sisteminin var olmasıdır. Başka bir ifadeyle, toplumda yasa 
ve hukuk kuralları egemen olmalıdır. Bu kurallar ekonominin büyüme gücüyle 
ilişkilidir.

Bu konuyla ilgili “ iktisadi yönetişim” görüşünü yukarda ele aldım. Şimdi aynı 
sorunun diğer boyutlarını da inceleyen bir yazının görüşlerini aktarmak istiyorum: 

S. Haggard, L. Tilde52 yasa kuralları ile iktisadi büyümenin ilişkisinde dört 
nedensel mekanizma ayırıyorlar: i) Kişi güvencesi, ii) Mülkiyet hakkına ve 
bağıta uyum güvencesi, iii) devlet gücünün sınırlanması, iv) yolsuzlukların, özel 
el koymalarının kontrol altına alınması.

İlk nokta temel niteliktedir. Yazıda (s. 674) belirtildiği gibi, kişinin kendisi 
güvence altında olmadığında diğer güvencelerin bir anlamı yoktur. Bir 
araştırmaya (Collier, 2007) göre, ortalama 7 yıl süren iç savaşlar ülkeye % 15 
ölçüsünde gelir kaybına neden olmaktadır. Dünya Bankasının bir araştırmasına 
göre, cinayet oranında % 10’lıık bir düşüş, izleyen 5 yılda birey başına gelirde % 
0.7-2.9 oranında bir artış sağlamaktadır.
50 Boyer, R. Ve Drache, D. (Ed.) Stales Against Markets, The Limits o f  Globalization, Routledge, 

London and New York, 1996. s. 10.
51 Bowles, S. (1985): The Production Process in a Competitive Economy: Walrasian, Nco- 

Hobbesian, and Marxian Models, The American Economic Review, March 1985. s. 18.
52 Haggard, S. ve Tilde, L. (2011): The Rule o f Law and Economic Growth: Where Are We?, 

Work!Development, Vol. 39, No. 5, May 2011, pp. 673-685.
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Aynı sayfada belirtildiği gibi, uzun süreli doyurucu bir iktisadi başarımın 
mülkiyet haklarının güvence altında olduğu koşullarla birlikte bulunduğunu 
gösteren birçok yazı vardır. Üçüncü noktayla ilgili olarak, bağımsız yargının, 
yönetenlerin gücünün sınırlanmasının, ekonomik açıdan önemli olduğu 
bilinmektedir.53

Dördüncü nokta konusunda, yolsuzluğun etkinliği artırabileceğini söyleyen 
bir çalışma varsa da ve Kore, Çin gibi birçok Doğu Asya ülkesinin önemli 
büyüme ve dönüşüm dönemlerinde yoğun yolsuzluklar yaşanmışsa da, özellikle 
aşağıdaki sonuçları yönünden yolsuzluk ve rant-peşinde koşma uzun süreli- 
büyüme süreci önünde engel oluşturmaktadır. Bu sonuçlar, tekellerin oluşması, 
giriş sınırlamaları, korumacılık, devlet harcamalarının yanlış tahsisi; yanlış ve 
zararlı yönetim biçimleri gibi politika bozukluklarıdır.

Diğer bir yeni yazıda54 gelişmekte olan ülkelerin bir temel sorununun kamu 
kesimini iyileştirmede yetersiz kalmaları olduğu söyleniyor. Bu konudaki 
sonuçların ilki, bürokratların rant peşinde koşan koalisyonlar şeklindeki 
hükümetlere hizmet etmeleridir.

G.A. Akeıiof, R.J. Slıiller’e55 göre, bazı iktisadi dalgalanmalar, açık 
yolsuzluğun ün ve öneminde, kabul edilebilirliğinde zaman içinde uğradığı 
değişmeye indirgenebilir. Daha önemli olarak, teknik yönden yasal olduğu halde 
kötü, uğursuz güdülere dayanan iktisadi etkinliğin (yazarlar buna kötü inanç 
diyorlar) benimseniş düzeyi zaman içinde değişir. J.K. Galbraith iktisadi kötü 
inancın dalgalı nitelik taşıdığını söyler. Buna uygun olarak, bu inanç ekonominin 
şişme, balon dönemlerinde artar; bu kötü inancın farkına ancak çöküntü 
sonrasında varılır. Aynı yerde, kapitalizmin halkın gerçek gereksinmelerini 
üretmediği, halkın ihtiyaç duyduğunu düşündüğü ve bu amaçla üretilecek ürünler 
için ödemeye hazır ve istekli olduğu şeyleri ürettiğini söyleniyor. Buna uygun 
olarak ABD’de 19. Yüzyılda sahte, hileli ilaç sanayii oluşmuştu.

Bilindiği, birçok yazımda açıkladığım gibi, piyasalar kamu mallarım, 
ağörgüleri (network) dışsallıkları dâhil tüm dışsallıkları, yaparak öğrenme 
süreçlerini, artan getirileri açıklamada, çözümlemede yetersiz kalır. Artan getiri 
şirketlerin, toplumların, ülkelerin gelişmesinin, büyüyüp egemen olmasının 
altında yatan temel güçtür. Bu gücü kullanan firmalar rekabeti yok ederek tekel 
durumlarına, ülkeler karşılaştırmalı üstünlükte sarsılması güç ve istismar edici 
düzeylere ulaşırlar.
53 Haggard, S. ve Tilde, L. (2011): The Rule o f  Law and Economic Growth: Where Are 

Wc?,s.674-675.
54 Birdsall, N. ve Fukuyama, F. (2011): The Post-Washington Consensus, Development After 

the Crisis, Foreign Affairs, March-April, s.51.
55 Akerlof, G. A. ve Shiller, R. J. (2009): AnimaI Spirits, How Human Psychology Drives tlw

Economy, and Why It Matters fo r  Global Capitalism, Princeton University Press, Princeton
and Oxford, 2009.S.26-I81.

B ilsay  K u n ıç 'a  A rm ağan 4 5 5



Çeşitli yerlerde açıkladığım gibi kentlere göç, kentleşme, insanların kentlerde 
bir araya gelmesi işbirliğinin oluşmasının, dayanışmanın, ortak üretimin, çeşitli 
dışsallıkların, artan getirinin temel nedenidir. Gelirler, gelir artışları, geniş ölçüde 
ulusal gelir kentlerde, özellikle de büyük olanlarında yaratılır. Bu olayları göz 
önüne alan yeni bir yazı56, kentlerin geceleri yaydıkları ışıklara dayanarak bir 
ulusal geliri ölçme yöntemi ileri sürüyor.

Piyasaya dayanan kapitalizmin temel gücü “görünmeyen el” ilkesinden 
gelmez, piyasaların teknolojiyi, yeniliği, genel ve kurumsal değişme ve gelişmeleri 
sağlamasından gelir. Öte yandan yapılan bir icat, yenilik başkaları tarafından da 
kullanılabilir. Kişi ve şirketlerin başkalarının da yararlanacağı buluşlar için masrafa 
girişmesi beklenemez. Sonuçta özel kesimin araştırma, geliştirme etkinlikleri 
yetersiz düzeylerde kalabilir. Dolayısıyla üniversiteler gibi bağımsız araştırma 
kuramlarına, devletin destek ve yardımlarına gerek vardır57. Yine R. Boyer’ın 
sözcükleriyle devlet piyasaların gücünü yöneltme ve ehlileştirmede en güçlü 
kesimdir. İktisadi çözümlemelerin gösterdiği sonuç, ters yönde düzenlemelerin 
yokluğunda sürekli işsizlik, yinelenen finansal bunalımlar, artan eşitsizlikler, 
eğitim ve araştırma gibi üretken etkinliklerde yetersiz yatırım, enformasyon ve 
güçte birikimli bakışımsızlık, tek başına piyasanın işlev görmesine dayanma 
durumunda ortaya çıkabilecek sonuçların yalnızca bir kısmıdır.

Birdsall ve Fukuyama’da benzer görüştedir: Son 2008, 2009 bunalımı 
en gelişmiş ülke olan ABD’de bile, kapitalist sistemlerin temel bir niteliğinin 
istikrarsızlık olduğunu göstermiştir. Kapitalizm sürekli olarak işini yitiren ya 
da yaşam olanakları tehdit altına giren kabahatsiz kurbanlar yaratan devingen 
bir süreçtir. Yurttaşlar bunalımın süresi ve sonrasında ekonomik belirsizlik 
karşısında devletlerinin istikrar sağlamasını beklemişlerdir58. Aynı yazıda, bu 
beyaz ve mavi gözlü ABD’li insanların yarattığı son bunalım öncesinde ABD ve 
IMF’de gelişmekte olan ülkelerin yabancı sermaye akımından önemli ölçülerde 
yararlanabilecekleri ortak görüşünün var olduğu yazılıyor. Ama yazı bu görüşü 
geçerli bulmuyor. Yazıya göre, serbest ticaretin yararları iyi belirlenmiş ise de, 
sınırsız sermaye hareketliliğinin avantajları hiç de açık değildir.

Ben bu görüşün imansa ait kısmına katılıyorum, ama serbest ticaret kısmına 
tam katılamıyorum. Tabii, ticaretin yararlarını kabul ediyorum. Ama bugünlerde 
Türkiye’de yaşanan türde tam ticaret serbestisinin dışalımı, tüketimi ekonomiye 
egemen kılarak, ara malları sanayilerine büyük zararlar vererek, dış ticaret 
açıklarını korkunç ve sürdürülemez düzeylere çıkararak yararlı olmaktan çok 
uzaklaştığını düşünüyorum.
56 Henderson, V., Storeygard, A. ve Weil, D. N. (2011): A Bright Idea for Measuring Economic 

Growth, The American Economic Review, May 2011, pp. 194-199.
57 Boyer, R. (1996): State and Market: A New Engagement for the Twenty-First Century? 

s.86,106.
58 Birdsall, N. ve Fukuyama, F. (2011): The Post-Washington Consensus, Development After 

the Crisis,s.48.
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Yine, Reagan-Thatcher felsefesinin altında şu saklı inancın yattığı söyleniyor: 
Piyasalar etkin devletin yerine geçer. Oysa son bunalım, düzenlenmeyen ya 
da yetersiz düzenlenen piyasaların büyük masraflar ve zararlar üretebileceğini 
göstermiştir. Dolayısıyla etkin kamu kesimleri oluşturmak dünyanın karşı karşıya 
bulunduğu en önemli kalkınma sorunlarından biridir59.

İlgili bir konuyu, “Sanayi Politikası ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı”nı 
ele alarak devam etmek istiyorum.

1.2. Sanayi Politikası ve Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı
Ben birçok arkadaşım gibi devletin bir sanayi politikasına sahip olmasını, bu 

politikanın planlama çerçevesinde sürdürülmesini savundum ve savunuyorum. 
Ama son otuz yılda dünya esas akım iktisadi düşüncesine, ABD’deki uluslararası 
kuruluşlara, bu arada Türkiye’ye şu düşünce egemen olmuştu: Büyümeyi, 
kalkınmayı engelleyen piyasa tökezlemeleri değil, devletin yeteneksizliği 
ve yolsuzluklardır. Bu görüşün dayanağı iktisadi olmaktan ziyade siyasi idi; 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kararlarının siyasal güçlerin baskısı altında 
oluştuğu söylenirdi60. Oysa aynı yerde belirtildiği gibi; sanayi politikaları ile 1950 
ve 1960’larda Doğu Asya’da, Latin Amerika’da büyük başarılar sağlanmıştı. Ama 
Latin Amerika’da bu politikalar çerçevesinde oluşturulan “korumalar” bitmeleri 
gerektiği zamanlarda sonlandırılmamıştı. Bunun sonucunda da bu sanayiler 
küresel alanda rekabet gücüne erişememişti. Yazı, şu görüşlerle devam ediyor61: 
ABD kaynaklı son bunalımdan sonra söz konusu egemen görüş konusunda bir 
değiştirme yapma yoluna gidilebilir. Bu değişmenin yararlı olabilmesi, buna 
başvuracak olan ülkenin devlet ve yönetim yeteneğine bağlıdır. Çözülmesi 
gereken önemli soru şudur: Ülkenin bürokrasisi politik baskılara direnebilecek, 
ondan bağımsız şekilde işleyebilecek nitelikte midir? Bu soruların yanıtlarının 
o ülkenin olanakları ve koşulları çerçevesinde o ülke düşünürleri tarafından 
verilmesi gerekir.

Ben bu görüşlere katılıyorum. Özellikle de şu görüşü vurgulamak istiyorum: 
Kalkınma, gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelere bastırdıkları bir süreç değil, 
gelişmemiş ülke insanlarının yarattığı bir başarı olmalıdır. Benzer görüşleri 
Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı (KÜK) için de savunacağım.

Çok eskilerden beri vurguladığım gibi, durağan bir karşılaştırmalı üstünlükler 
kuramına uyularak kalkınmak olanaksızdır. Diğer bir deyişle, uluslararası piyasa 
veri alındığında, bir ölçüde büyüme sağlanabilir, ama gelişmiş ülke olunamaz; 
yukarıda anlattığım gibi, gelişmiş ülkelere yakınsanamaz. Şimdi bu konuda kısa 
açıklamalar vermek, bazı noktaları vurgulamak istiyorum.

Bir ülkenin gelişmiş ülkeleri yakalayabilmesi için, her şeyden önce üretim 
gücü yüksek bir iç ekonomiye sahip olması gerekir. îç ekonomide güçlü üretim
59 Birdsall, N. ve Fukuyama, F. (2011).s.51.
60 Birdsall, N. ve Fukuyama, F. (2011).s.50.
61 Birdsall, N. ve Fukuyama, F. (201 l).s.50,52.
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merkezleri, etkinlikleri, güçleri oluşturmak bir zorunluluktur. Diğer bir deyişle, 
karşılaştırmalı üstünlüğün yanında, bu odakların varlığı da şarttır; bu odaklar 
da ancak artan getiri olanaklarının, uzmanlaşma düzeylerinin geliştirilmesiyle 
yaratılabilir.

Böylece, ekonomide ta A.Marshall tarafından ileri sürülmüş sanayi odaklaşması 
gerçekleştiıilmelidir. Bu odaklarda bilgi aktarma ve yayılmaları, nitelikli işgücü 
birikmesi, uzmanlaşmış sunumcular yer almalıdır. Dış ticaret ancak bu üretim 
odaklarından sağlanacak güçle yapılabilip sürdürülebilir62.

Ancak ülkeler böylece uzmanlaşıp güçlendiğinde uluslararası ticaret, gümrük 
birlikleri, AB gibi genel birleşmeler tek, donanımsız ülkelerin ekonomik gücü 
üzerinde olumsuz etki yaratmaz. Diğer bir deyişle, uluslararası ticari ve finansal 
ilişkiler gelişmiş ülkeleri daha da geliştirirken, çevre ülkeleri güçsüz durumlara 
düşürmez.

Bu nokta çok önemlidir. Ülkeler uzmanlaşmış olduğunda, uzmanlaşma sanayi, 
tarım gibi geniş alanlarda değil, örneğin sanayi içindeki dar ve farklı uzmanlaşma 
alanlarında gerçekleşir. Böyle bir yatay uzmanlaşma yoluyla her ülke artan getiri, 
dışsallık olanakları gibi etkinliklerden yararlanır hale gelir.

Bıı uzmanlaşma biçimi, ticaretin birbirine benzer ülkeler arasında yapılmasına 
yol açar. Diğer bir deyişle, benzer gelişmiş, uzmanlaşmış ülkeler sanayi 
içi (intraindustry) uzmanlaşma yoluna giderler. Böylece, ülkeler bir sanayi 
etkinliğinin belirli alt alanlarında uzmanlaşırlar. Ülkelere ölçek ekonomilerinin 
sağladığı sanayi içi uzmanlaşma olanağı yaratılmış olur63.

Bu olgu dünya ticaretinde önemli bir değişmeye yol açmıştır: Gelişmiş 
ülkelerin ticaretinde kendi aralarındaki ticaret büyük ağırlık taşır hale gelmiştir. 
Örneğin İngiltere’nin 1910 ’larda, dışsatımının büyük kısmı sanayi malı, 
dışalımının büyük kısmı sanayi dışı mal olduğu halde, 1990’larda dışsatımının da 
dışalımının da büyük kısmı sanayi malı olmuştur64.

Öte yandan, son zamanlarda ters yönde iki önemli değişme yaşanmıştır. 
Bunlardan ilki dikine uzmanlaşma (taşeronlaşma) olayıdır. Bu etkinlikte 
yukarıdaki, iki benzer ülke arasındaki yatay uzmanlaşma söz konusu değildir. 
Bahse konu olan, üretimin dikine aşamalara bölünmesi, yüksek katma değerli 
aşamaların gelişmiş ülkelerde kalması, düşük katma değer üreten, ucuz emek 
kullanan aşamaların gelişmemiş ülkelere aktarılmasıdır65.

İkinci değişme, yine eski dış ticaret ilişkisine dönülmesi eğilimidir. Son yirmi 
yılda, ticaretin eski klasik şekline dönüşmesi, gelişmiş ülkelerle Çin gibi yoksul,
62 Krugman P. (2009): “The Increasing Returns Revolution in Trade and Geography”s.568.
63 Krugman P. (2009).s.566.
64 Krugman P. (2009).s.562-563.
65 Bkz: Bulutay, T. (2005): Türkiye Ekonomisinde Uluslararası Ticaret ve Döviz Piyasalarında

1980 Sonrası Gelişmelerin Temel Nitelikleri, H.ERLAT (Bd.), Bölgese! Gelişine Stratejileri
ve Akdeniz Ekonomisi, Türkiye Ekonomi Kurumu, 2005, içinde, s. 21-85.

4 5 8 B ilsay  K uruç’a  A rm ağan



düşük ücretli ülkeler arasında yoğunlaşması eğilimi yaşanmaktadır66. 2006 
yılında ABD, ilk kez, sanayi malları ticaretinde dalıa çok ticareti diğer gelişmiş 
ülkelerle değil, gelişmemiş ülkelerle yapmıştır67.

Bu açıklamalar, dış ticaretle karşılaştırmalı üstünlükler yanında ölçek 
ekonomilerinin de göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir68. Her alanda 
olduğu gibi bu alanda da başka değişkenlerin etkinliği de söz konusudur. 
Bunlardan biri de kredilere erişim kolaylığıdır.

Bu değişken J.Wynne tarafından ileri sürülmektedir69. Yazıya göre, bilindiği 
gibi, gelişmiş, servet düzeyleri yüksek ülkelerde toplam faktör verimliliği 
yüksek, sermaye boldur. Bu nitelikler onlara sermaye yoğun sanayilerde (biiyük 
şirket kesiminde) karşılaştırmalı üstünlük sağlar. Yazının amacı, bu ülkelerin bu 
ayrıcalığın yanında diğer bir üstünlüğe de sahip olduğunu göstermektir.

Buna göre, bu ülkelerde işgücü yoğun üretim yapan küçük şirketler de 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Çünkü bu ülkelerde bu küçük firma ve 
kesimlerin kredilere erişim olanakları çok daha fazladır. Buna karşılık, gelişmemiş 
ülkelerdeki küçük şirketler kredi kullanma olanaklarından da yoksundurlar.

Yazarın ifadesiyle, bu görüş karşılaştırmalı üstünlükler kuramının geleneksel 
dayanaklarım da sarsarak, ünlü Leontief paradoksuna ve D.Trefler’in “kayıp 
ticaret bilmecesi" ne bir açıklama sunmaktadır. Leontief paradoksu üzerinde çok 
eski yazılarımda durdum. D.Trefler’e göre70, Leontief paradoksu gerçekte bir 
paradoks olmadığı gibi, en azından 1975’te veriler kümesinden çıkmıştır.

D.Trefler’e göre, Heckscher-Ohlin-Vanek teoremi, bir ülkenin büyük 
miktarda sahip olduğu faktörlerin ürettiği malları, dolayısıyla sermayesi bol olan

66 Krugman P. (2009).s.569-570..
67 Nobel ödülü konuşmasının düzeltilmiş şekli olan bu yazısında. Krugman (2009) şu ilginç 

görüşleri de ileri sürüyor: Birçok dışticarct kuramcısı 1970’lerin sonlarında kendilerini 
teorem kaıııtlayıcısı olarak görürlerdi. Enazından bu alandaki kuramsal yazında genelliği 
arttırma eğilimi vardı. Ama bu genelleştirme geniş ölçüde yanıltıcıydı. Dayanılan büyük 
varsayımlar veri olarak alındığında sonuçlar geneldi, ama bu varsayımlar çok sınırlayıcıydı; 
gerçek-dünya ticareti ve uzmanlaşma alanlarındaki açıkça gerçek olan birçok şeyi dışlıyordu 
(s. 565, 566).
Aynı yazıda (s. 567), hiçkimseniıı (ABD’deki) Silikon Vadisinin varlığını dıştan verilmiş 
üretim faktörlerine ya da Ricardocu karşılaştırmalı üstünlüğe borçlu olduğunu düşünmediği 
söyleniyor. (“Tanrı Santa Clara vadisini semikondüktörler için değil, kayısılar için yapmıştır.”)

68 Bu konuda (Krugman, 2009: 564) şunları yazıyor: Stolper-Samuelson teoreminin gösterdiği 
sonuç, ticaretin liberalleşmesinin nadir olan üretim faktörlerine zarar verdiği savıdır. Ama 
bu sonuç ancak, karşılaştırmalı üstünlük güçlü ve/ya da ölçek ekonomileri zayıf olduğunda 
ortaya çıkabilir. Sanayileşmiş ülkelerin arasındaki ticaret artışını betimler nitelikte görünen 
tersine durumda, ticaret kazaıı-kazan özelliktedir.

69 Wynne, J. (2005): Wealth as a Determinant o f Comparative Advantage, The American 
Economic Review, March 2005, pp. 226-254.

70 Trefler, D. (1995) The Case o f the Missing Tade and Other Mysteries, The American Economic 
Review, December 1995.s. 1029.
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bir ülkenin sermayc-yoğun ürünleri ihraç ettiğini öngörür. Bu öngörü gerçek 
yaşamın verilerine uymaz. Teoremin öngörüleri açısından bir ticaret kaybı 
(yukarıdaki “kayıp ticaret bilmecesi”) söz konusudur71. Yazının iki amacından 
biri bu teoremin bu öngörü başarısızlığının nedenini açıklamaktır. Neden şudur: 
Faktör hizmet ticareti, teoremin donanıma-dayanan öngörüsünden sistematik 
biçimlerde sapma gösterir. Zengin ülkelerde faktörlerin çoğunda kıtlık, yoksul 
ülkelerde faktörlerin hepsinde bolluk vardır72.

Yazar Heckscher-Olılin modelinin pek başarılı olmadığını, ama daha başarılı 
olanının da bulunmadığını söylüyor. Trefler ikinci amacının bu teoremden daha 
iyi başarım gösteren hipotezler oluşturmak olduğunu söyleyip şu sonuca ulaşıyor: 
Tüketimde ev (ülke) sapmasına ve teknolojide uluslararası farklılıklara dayanan 
hipotezler daha çok başarı vadediyor.

Yazıda yer alan iki sava da değinmek istiyorum. İlk sava göre, Heckscher-Ohlin- 
Vanek teoremi ve bu teoremi destekleyen E.Helpman ve P.R.Krugman’ın (1985) 
artan getiriler ve aksak rekabet modeli başarısız olmaktadır. İkinci savda şunlar 
söyleniyor: İktisadın diğer alanlarında, bir temel modelin başarısızlığı verilerin 
daha dikkatle yeniden değerlendirilmesine ve aksaklıkları (anomalies) doyurucu 
biçimde göz önüne alabilecek yeni kuramlara yöneltir. Oysa uluslararası iktisatta, 
“kayıp ticaret durumu” ve “donanımlar paradoksu” gibi önemli olaylar hiç dikkat 
çekmiyor73. Ben bu iki sava da katılmıyorum. Önce, yukarıda savunduğum gibi, 
Krugman’ın artan getirileri vurgulayan görüşlerini uygun buluyorum. İkinci 
savın ilk kısmına (gerçeklere uymayan iktisat kuramları değiştirilir görüşüne) 
hiç katılmıyorum. Bu sav geçerli olsaydı Batı iktisadında hiçbir kuram ayakta 
kalmazdı.

Yeri gelmişken, P.Krugman’ın dış ticaret konusundaki şu görüşlerini74 de 
aktarmak istiyorum: Asistanlığımın ilk yılında arkadaşlarıma uluslararası ticaret 
kuramı konusunda çalıştığımı söylemiştim. Bu arkadaşlardan biri bana şöyle dedi: 
“Ticaret tek parça bir alandır. Yapılacak ilginç bir şeyin kalmadığı tamamlanmış 
bir yapıdır.”

Burada son olarak D.Trefler’in faktör bolluğuna dayanan Heckscher-Ohlin- 
Vaııek teoremi hakkında aşağıdaki görüşlerini ve bunlara temelden itirazlarımı 
belirtmek isterim. Önce Trefler’in ilgili görüşünü aktarayım: Çözümlemelerimde 
yoksul ülkelerde kıt olan bazı faktörleri göz ardı etmemişsem, bu yazıda ulaştığım 
bulgular75, özü faktör bolluğu olan bu kuramın ruhuna ve diline tamamıyla terstir. 

J.Wynne76 yukarıda ele aldığım yazısında, Trefler’in gözardı ettiği, yoksul
71 Trefler, D. (1995) Tlıe Case oftlıc  Missing Tade and Other Mysteries. s. 1029-1044.
72 Trefler, D. (I995).s. 1029.
73 Trefler, D. ( 1995).s. 1029-1044.
74 K ru g m an  P. (2 0 0 9 ) .s ,5 6 1.
75 Trefler, D. ( 1995).s. 1033, şekil 2 ’de açıklanan.
76 Wynne, J. (2005):s.227.
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ülkelerde kıt olan böyle bir değişkenin, ülkelerin serveti olduğunu söylüyor. 
Ben Trefler’in tek ihmalinin bu olmadığını düşünüyorum. Bence Trefler faktör 
sunumu kavramını tümüyle yetersiz biçimde yorumlamaktadır. Konunun çok 
tartışılan ve tartışılacak yönleri vardır. Örneğin, gelişememe kaynaklara sahip 
olmamaktan mı, yoksa var olan kaynakları kullanamamaktan mı ileri gelir? Bıı 
konuları ele aldım, ileride de incelemeyi umuyorum.

Bu açıklamalardan sonra, “Devletin Rolü ve Katkısı” konusuna geçeceğim. 
Ama ondan önce “piyasa ve neoklasik iktisat kuramı”nm kısa birdeğerlendirmesini 
yapmak istiyorum.

2. Piyasa ve N İK ’in Kısa B ir Değerlendirmesi
Bence piyasaların bir çarpık ama yaratıcı, bir de sistematik ama durağan yanı 

vardır. Günlük yaşamda piyasanın sistematik yanıyla büyük hizmet gördüğü 
yadsınamaz. Ama sıçramak, kalkınmak isteniyorsa çarpık ve yaratıcı yanma da 
önem vermek gerekir. Ancak bu çarpık yanma önem verilerek yenilikler, yüksek 
katma değerli teknolojiler üretilebilir. Yeni bir teknolojik atılım (breakthrough) 
böyle bir yönelim için en uygun bir ortam oluşturur.

NİK’in iki temel ilkesi vardır: i) Özgürlüğü iktisadi özgürlükle, girişimci 
özgürlüğü ile özdeş sayar, aynı şekilde, ii) özgürlükle akılcı davranışının 
çakıştığını düşünür. Ben bu iki ilkeyi de geçerli saymam77.

Özgürlükle akılcı davranış çakışır varsayımı tarihsel geçmişle ilgilidir. 
Kapitalizmin geçmişinde iki temel eğilim bulunur: i) Aydınlanma çağının 
oluşması, ii) İktisadi nitelikteki sanayi devrimi ve burjuvazi, girişimci yaklaşımı 
ve özgürlüğü. Dolayısıyla özgürlükle akılcı davranış bir bakıma birlikte gelişmiş 
ve oluşmuştur.

Bence daha sakıncalı ilke ilkidir. Çünkü özgürlük çok daha kapsamlı bir kavram 
olarak alınmalıdır. Tüm insanlar kendi olanaklarını, beyinlerini, yeteneklerini 
geliştirmekte özgür olmalı, bu yönde gerekli güçlerle donatılmalıdır. Önemli olan, 
her insanın genel gelişme olanağı elde etmesidir. İktisadi özgürlük bu gelişmenin 
ancak bir türü, bir parçasıdır.
77 Bence piyasalar isteğe bağlı işlemlerin yapıldığı bir yer değildir. Uluslararası ilişkiler göz 

önüne alındığında bu sav daha da güçlenir. Diğer bir deyişle, gelişmemiş ülkeler için gelişmiş 
ülke piyasaları birçok durumda isteğe bağlı olarak değil, tam tersine, bir zorlama mekanizması 
olarak işler.
Burada S.BovvIes’ın (1985: 17) şu görüşünü ele almak istiyorum: Marxci biril ekonominin 
odak noktası piyasanın isteğe bağlı ilişkileri ile işyerinin emire dayanan ilişkileri arasındaki 
karşılıklı ilişkilerdir. Ben burada Bovvles’ın bu görüşünün piyasaların isteğe bağlı olduğunu 
söyleyen ilk kısmına karşı çıkıyorum. İşyerine ilişkin ikinci kısmına katılıyorum.
Aynı yerde Bowles, P.A.Samuelson’un Batılı iktisatçılarca çok yinelenen şu görüşüne 
katılmadığını da belirtiyor: Rekabetçi modelde sermayenin işgücünü kiralaması ya da 
tersinin olması (işgücünün sermayeyi kiralaması) arasında bir fark yoktur. Ben de böyle 
bir bakışımlılığı tümüyle anlamsız buluyorum. Ayrıca, Samuelson’un bu görüşü yönünde 
düşünüldüğünde “rekabetçi model” in anlamlı olabileceğini düşünemiyorum.
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Ben, çok güçlü bir insan özelliği olan bencilliğe dayanmak şeklindeki niteliğiyle 
NİK’in değerli yanlara sahip bir kuram olduğu görüşündeyim. Ama kuramın 
geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, özellikle eşitlik ve kalkınma sorunlarının 
eklenmesiyle genel bir kapsama kavuşturulması gerektiği görüşündeyim.

Diğer bir deyişle, bu kuram, K..J. Arrow’un dediği78 gibi zayıf bir kuramdır, 
yanlış da olabilir, doğru olsa bile yine de zayıf kalır, yalnız başına pek bir şey 
söyleyemez.

Dolayısıyla, neoklasik iktisat kuramı yanında başka kuramlara da başvurmak 
gerekir. Başka yazılarımda anlattığım gibi karmaşıklık kuramı, davranışçı 
ekonomi gibi yeni yaklaşımlardan yararlanılmalıdır. Eski ve yeni Marxci 
kuramların katkıları da kullanılmalıdır79.

Ayrıca, genel, geçerli bir kuram oluşturmak isteniyorsa neoklasik iktisada 
eklemeler yapılmalıdır. Belirsizlik, genel olarak beklentiler, işbirliği, çatışma, 
güç, işlem masrafları, firma, aile içi işler, kimlik gibi konular da iktisat içinde 
gözönüne alınıp incelenmelidir.

78 Arrow, K. J. (1987): Oral History I: An Interview, in, G.R.Feiwel (Ed.), Arrow and the Ascent 
o f Modern Economic Theory\ Macmillan, 1997.S.205.

79 Karmaşıklık kuramının geliştirildiği Santa Fe Enstitüsü’ndeki yayınlarından, H.Gintis ile 
ortak yapıtlarından yararlandığım S.Bowles (1985) üretim süreci hakkında üç farklı model 
ayırıyor. Bunlardan ilki olan Walrasci modele göre üretim sürecinde şu öğeler yer alır: i) 
Olanaklı, uygulanabilir teknoloji kümesi, ii) bu kümeden bir girdi-çıktı ilişki sisteminin 
seçimi, iii) bu seçimde piyasada belirlenen fiyatlar yoluyla bir masraf enazlaştımıası sürecine 
dayanılması.
İkinci, Bowles’in Yeni-Hobbescu diye nitelediği R.Coase'ın çalışmalarından kaynaklanan 
model, firmayı toplumsal bir örgüt olarak sunar. Bu modele göre, şirketin iç yapısı “kusurlu 
yönetim (malfeasance)” kavramına dayanır. Bu kavramın altında da özçıkarlarıyla hareket 
eden bireylerin davranışlarını topluluğun ya da grubun çıkarlarıyla uzlaştırma sorunları 
bulunur.
Marxci anlayışı esas alan üçüncü modelde, sınıf temel iktisadi kavramdır. Bu modelde 
kapitalist üretim sürecinin merkezi nitelikteki şu üç niteliği yer alır: i) Kapitalistler, genellikle, 
üretim yöntemlerini seçerken, işçiler üzerinde güçlerini sürdürecek yöntemler uğruna, üretim 
etkinliklerinde iyileştirmeler sağlayacak olanları feda etme yoluna gideceklerdir. Dolayısıyla, 
kapitalist ekonomilerde kullanılan, seçilen teknolojiler kaynak kıtlığı sorununa bir etkin 
çözüm olarak değil, cnazından kısmen, sınıf çıkarının bir sonucu olarak alınmalıdır, 
ii) Kapitalistlerin çıkarı, genellikle, ücret düzenlemelerinin ve üretim sürecinin örgütlenmesinin 
işçiler arası bölünmeyi arttıracak, hatta üretim gücü açısından birbirinin aynı olan işçileri 
farklı şekilde değerlendirecek şekilde olmasını gerektirir, iii) İstek dışı işsizlik kapitalizmin 
kurumsal yapısının ve büyüme sürecinin sürmesini sağlayan temel bir özelliğidir (s. 16, 17). 
Böylece Marxci kurama göre, firma içi yapının ve toplumsal ilişkilerin etkileri, teknoloji ve 
piyasa ilişkilerinden etkileniyor olsalar da, yalnızca bunlara indirgenemezler. Bunlar üretim 
sürecinin sınıfsal yapısına dayanır. Buna karşın, Walrasci model şirket içi toplumsal ilişkiler 
için ayrı bir modellemeye gereksinim olduğunu yadsır. Yeni 1 lobbescu yaklaşım ise firmanın 
ayrı bir emir ekonomisi olarak modcllcştirilmesini zorunlu sayar. Ama bunun sınıf yapısıyla 
bir ilişkisi yoktur. Sözkonusu olan, evrensel “kusurlu yönetim” sorununa etkin bir çözüm 
bulmaktan ibarettir (s. 19).
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Yukarda söylediğim gibi, çok daha önemli olarak gelir ve servet dağılımı 
ve kalkınma konuları iktisadi çözümlemenin temeli yapılmalıdır. Kalkınma 
konularını hep vurguladım. Burada yalnızca gelir dağılımı konusunda iki noktaya 
değinmekle yetineceğim. Gelir dağılımı konusunda S. Bowles’un80 söylediği 
gibi, her tür iktisatçı varlık sahipliği dağılımının, gelir dağılımının, tüketim 
örüntüsünün, tasarruf düzeyinin belirlenmesinde önemli olduğunu kabul eder. 
Ayrıca birçok iktisatçı ve düşünür de fırsat eşitliğinin önemini vurgular.

Ama bence gelir dağılımı ve eşitlik, genel ve temel bir ortak varlığın dağıtımı 
sorunu sayılarak çok daha köklü biçimde ele alınmalıdır. Buna göre.her insana 
beynini, yeteneklerini geliştirecek olanaklar verilmelidir. Bugün için bir düş 
olarak görünse de bu yola girilmelidir.

Fırsat eşitliğinin de, bugün uygulanan en iyi şekilleri içinde bile, belirttiğim 
nitelikte bir eşitlik sağlamada yetersiz kaldığı bilinmektedir. Örneğin, Norveç 
üzerine yapılan bir araştırma81 sonuç olarak ortaya çıkan eşitsizliklerin geniş 
bir parçasının başlangıç koşullarına bağlı olduğunu, fırsat eşitsizliğinin sonuç 
eşitsizliğine katkısının ise üçte birin altında kaldığını göstermektedir.

3. Devletin Rolü ve Katkısı
Asya’nın, özellikle Çin’in öne çıkmasının devletin ağırlığını artırması 

doğaldır. The Economist’e göre82 son yılın Davos toplantılarında büyük 
işadamları şu noktada anlaşıyorlardı: Çin’de devlet, özellikle Batı devletleriyle 
karşılaştırıldığında, etkinliğin parlak bir örneğiydi. Bu ülkede devlet gerçekten 
çalışıyordu, devlet adamları parlak, yetenekli kişilerdi. (Öte yandan, dergiye 
göre, Çin devleti birçok Batılının inandığından çok daha az etkindi.)

Etkinliği böylece tartışmalı olsa da, Çin’de devletin zaman içinde ağırlının 
artması şaşırtıcı olmazdı. Ama böyle bir artış son on yıllarda Batı dünyasında 
pek beklenemezdi. Çünkü bilindiği gibi 1970’ler sonlarında ve 1980’de Thatcher 
ve Reagan iktidarlarında, devlet bürokrasinin çok şiştiği vurgulanmakta, çağdaş 
gönenç sistemlerine saldırılmakta83, özel kesim ve özelleştirmeler daima ayrıcalıklı 
konumlarda bulunmaktaydı. Öte yandan, aynı The Economist dergisi sayısında 
(s. 4) gösterildiği gibi, Batı dünyasında (ve Japonya’da) bütün bu dönemde, daha 
genel olarak 1870, 1913 sonrasında devletin ağırlığı, bazı oynamalara karşın, 
genelde sürekli olarak artmıştı.

Böylece, devlet harcamalarının ulusal gelire (GDP) oram, bu ülkelerin 
ortalaması olarak, 1870-2009 döneminde yalnızca 1990-2000 arasında (44.7’deıı
80 Bowles, S. (1985): The Production Process in a Competitive Economy: Walrasian, Neo-

Hobbesian, and Marxian Models, s. 17.
81 Aaberge. R., Mogstad, M., Peragine, V. (2011): Measuring Long-Term Inequality o f

Opportunity, Journal o f  Public Economics, April 2011 .s.203.
82 March 19th 2 0 11: Survey: 12
83 Birdsall, Fukuyama, (201 l).s. 47- 48
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43.2’yc düşmek şeklinde) azalmış, diğer gösterilen ydlarda sürekli artmıştır. Aynı 
şekilde, kapsanan tüm ülkelerde aynı oran, İsveç’te aynı kalmak dışında, 2000-
2009 döneminde sürekli artmıştır. Aynı yıllar arası artış ABD'de % 43.2’den % 
47.7’ye çıkmak şeklinde gerçekleşmiştir.

Bir OECD yayınında84, içlerinde Türkiye’nin bulunmadığı OECD ülkelerinde 
2000 ve 2007 yılları için toplam kamu harcamalarının ulusal gelire (GSYH) 
oranları verilmektedir. Bu oran İsveç ve Fransa’da yüzde 50’yi aşmakta, Avrupa 
ülkelerinin büyük kısmında yüzde 40 ya da üstünde bulunmaktadır. ABD ve 
Japonya’da aynı oran yüzde 40’ın az altındadır. Kore’de yüzde 30’un altına, 
yakınına düşen oran, Şili Ve Meksika’da yüzde 20’ye yaklaşmaktadır. Ülkelerin 
büyük çoğunluğunda oranların değeri 2000 ve 2007 yıllarında birbirine yakındır; 
bazısında artmış, bazısında azalmıştır.

Bilindiği gibi, son bunalım ortaya çıktığında, en çarpıcı sağcı politikacılardan 
olan G. W. Buslı bile devlet müdahalelerine başvurmuştur. Müdahaleler bugün de, 
büyük bütçe açıklarına, cari açıklara rağmen sürdürülmekte, devlet batan banka 
ve fonların, şirketlerin sahipliğini üstlenmektedir. Ama müdahale ya da devletin 
ağırlığı artışı bunalımlarla sınırlı değildir. Bu ağırlık artışının, bütün ters yöndeki 
propagandalara, sloganlara karşın sürdüğü görülmektedir.

Bu durumun nedeni nedir? Başkalarının da söylediği gibi, bu sorunun yanıtı, 
yurttaşların devletin katkılarını istemesi olmalıdır. Sağcı olsun, solcu olsun, ortada 
olsun her yurttaş devletten yardım beklemektedir. Sağcı ve aşırı sağcılar bile, 
bir yandan vergilerin azalmasını isterken, çelişik bir eğilimle devlet katkısının 
artmasını da istemektedir. İstek çelişik de olmayabilir, çünkü bu kişilerin 
istedikleri, kamu harcamalarını başkalarının sırtına yıkmak olabilir. Nasıl olursa 
olsun, sonuçta, devlet yurttaşların, insanların gönenç artışlarını sağlamada temel 
bir etken olma niteliğine bürünmüş olmaktadır.

Sağcı ve solcuların istekleri arasında bir fark, solcuların gönenç harcamalarının 
artmasını, sağcılar ise güvenlik masraflarının çoğaltılmasını istiyor olmalarıdır. 
Burada ABD verilerinde görülen ama üzerlerinde pek durulmayan bir önemli 
olaya dikkat çekmek istiyorum. Güvenliğe, hapishanelere ilişkin OECD sayılarını 
gözlerken çok çarpıcı bir olayla karşılaşmıştım. ABD’nin hapishanelere yığdığı 
insan sayısı, hapishaneler için yaptığı harcamalar, bu açılardan kendisine en yakın 
iilkelerdekilerin sayılarının katlarca üstündeydi.

Bir OECD yayınında85 yer alan şu sayı ve bilgiler bu durumun açık 
göstergesidir: 100 bin nüfus içinde mahpus nüfus ABD’de 2005 yılında 738 kişidir. 
Bu sayıya en yakın mahpus sayısı, 228 kişiyle Polonya'dadır. Türkiye’de aynı 
sayı 76 kişidir. Ayrıca, ABD’deki bu sayı 1992-2006 döneminde hızla artmıştır. 
Yine ABD’de hapisten çıkanların üçte biri üç yıl içinde yeniden tutuklanmaktadır.

84 OECD (2010b): llighlights From Educıüion ut o Glance 2010.
85 OECD (2007): Socicty at a Glance, 2006 Editiun.s. 104-105.
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Başka yerlerde ABD’de suç oranlarının azaldığı, işsizlik oranının diişiik 
olduğu haberleri yaygındı. Yukardaki son durum, ABD’niıı suç işlenmesini ve 
işsizliği, bu alanda eğilimli olanları, siyahları hapislere yığarak çözme yoluna 
gittiğini göstermektedir.

Devletin katkısının azalmamış, tersine, artmış olmasının diğer bir nedeni 
ömrün uzaması ve nüfus artışının azalması nedenleriyle yaşlı nüfusun ağırlığının 
artmış olmasıdır. İlgili bir neden, sağlık harcamalarının, bunlara devletin 
katkısının da artmasıdır. Eğitime katkılardaki artış da diğer bir nedendir.

Burada önemli bir noktaya dikkat çekilmelidir. Bu katkıların konusu hizmet 
harcamalarıdır. Hizmet harcamalarında verimlilik artışının kolay olmadığı, bu 
artışların çok daha büyük masraflar gerektirdiği eskiden beri bilinmektedir.

Devletin ağırlığının artmasının diğer bir nedeni yaşamı düzenleme 
etkinliklerinin artmasıdır. Örneğin gıda ürünlerinde sağlığın, çevre koşullarının 
ıslahının sağlanması, iklim yıkıntılarının önlenmesi amaçlarıyla, özellikle Avrupa 
Birliğinde yoğun düzenleme ve önlemlere başvurulmaktadır.

Ben devletin ağırlığının artmasını genelde yararlı buluyorum. Ama bu konularda 
üç tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. İlk tehlike, yukarda da incelediğim bir 
konu olan devletin ağırlığının artmasına koşut olarak, para kazanma, rant 
sağlama etkinliklerine girişme ile devlet politikalarının iç içe girmesi olasılığının 
artmasıdır. Bazıları politika ile para kazanma arasındaki ilişki konusunda ABD ile 
Orta Doğu ülkeleri arasında bir farklılık olduğunu söylerler. Buna göre, ABD’de 
politikacılar zenginlerden para alarak politika yaparlar. Orta Doğu’da, bazı Arap 
ülkelerinde ise politika ile para kazanılır, büyük rantlar elde edilir, yolsuzluklar 
yapılarak zengin olunur. Bence bu farklılık o denli önemli değildir. Tehlikeli olan 
politika ile para kazanmanın, yolsuzlukların iç içe geçmesidir.

İkinci tehlike ya da sakınca, incelediğim devlet ağırlığının üretimin ve düzenin 
oluşumundan sonra ortaya çıkmasıdır. Yani devletin katkısının ya da önleminin 
kazançlar, gelirler yaratılıp oluşturulduktan ortaya çıkmasıdır. Böylece, yalnızca 
yaratılmış olan gelirin yeniden bölüşümü söz konusu olmaktadır. Oysa bence, 
devlet toplumlarda başlangıçta var olan eşitsizlikleri, çarpık gelir ve servet 
dağılımını ta başından giderme politikaları da izlemelidir. Son zamanlarda 
izlenen, dolaylı vergilere ağırlık verilmesi eğilimleri bu amaca tümüyle terstir.

Bu eğilim ABD’de ve Türkiye’de çok yoğundur. Oysa Türkiye’de geçmişte, 
vergilerde doğrudan vergilerin ağırlığının fazla olmasına dikkat edilirdi86. 
Devletin dünyada ve Türkiye’de üretimden çekilmesinin gelir ve ücret dağılımı 
üzerinde de olumsuz etkisi olmuştur. Çünkü kamu kesiminde ücret dağılımları 
çok daha eşitlikçidir.

86 Bkz: Bulutay, T. vc Bölükbaşı, Z. (1998): Direct Taxes on Various Groups in Turkey During 
the 1924-1996 Period, in, (Ed: T.Bulutay), Impositions and Policies Related to the Turkish 
Labour Market,
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Özellikle ABD’de CEO’ların ne denli büyük kazançlar elde ettikleri, yaşanan 
bunalıma rağmen bu uygulamayı sürdürdükleri bilinmektedir. Birçok ABD’li 
yazar bu ülkede gelir dağılımının son yıllarda bozulmasını iki temel etkene 
bağlamaktadır: i) CEO’ların, diğer yüksek özel kesim yöneticilerinin söz konusu 
çok aşırı kazançları, ii) Teknolojik gelişmelerin beceri, bilgi sapmalı oluşu. 
(Dış ticaretin, gelişmemiş ülkelerden göçün, kalifiye olmayan işçilerin ücretini 
azalttığını söyleyen görüşler de ileri sürülmektedir.)

Üçüncü itirazım, yeniden dağıtımdan, özellikle sosyal güvenlik 
harcamalarından daha çok orta sınıfların yararlanıyor olmasıdır. Bu görüşümün 
en güçlü kanıtı Türkiye’de, net “asgari ücretin” ayda 700 TL civarında, yılda 
8400 TL olmasıdır. Oysa 2010’da birey başına GSYH (1105101 milyon TL / 
7 3722988 kişi, = 14990 TL’dir87. Böylece, net asgari ücret, ortalama gelirin 
de çok altındadır. Oysa asgari ücret, normal bir ailede, diğer üç kişiyle birlikte 
paylaşılmaktadır, yani 4 kişinin geliridir. Ayrıca, kayıt dışı alanlarda, özellikle 
bunalım dönemlerinde işçilere asgari ücret altında ödeme yaygın bir nitelik 
kazanmaktadır.

3.1. Türkiye’de Durum
Bilindiği gibi 24 Ocak 1980 tarihinde alınan kararlarla Türk ekonomisinde 

kökten bir dönüşüme gidilmiştir. Kanımca bu hareketin temel özelliği kapitalist 
mantığı, tüm yanlarıyla uygulamak, işçi kesiminin istemlerini sınırlamak olmuştur. 
Bu sonucu sağlamanın koşullan da 12 Eylül askeri darbesiyle gerçekleştirilmiştir. 
Diğer bir deyişle, yeni politika için şiddete, baskıya gerek vardı, bu baskıyı söz 
konusu darbe sağlamıştır.

Bu kararlar özel kesimi egemen kılıyor, dışsatımı öne çıkarıyor, dış ticareti 
uluslararası rekabete açıyor, faizleri serbestleştiriyor, borçlanmaların önünü 
açıyordu. Ben çeşitli yazılarımda bu konuları inceledim. Burada Devletin 
ekonomideki ağırlığını özet biçimde ele alacağım. Bu amaçla iki veri grubu 
sunacağım. Önce, DİE (TÜİK) yıllıklarını kullanarak merkezi yönetim 
harcamalarının ulusal gelir içindeki oranlarını vereceğim. Sonra, DPT verilerinden 
yararlanarak aynı harcamaların ve harcama türlerinin paylarını gösteren sayılar 
vereceğim.

Bunlara geçmeden, vereceğim sayıların özelliklerini, farklılıklarını belirtmek 
istiyorum. Kapsayacağım dönemlerde ulusal gelir kavramlarında düzeltmeler 
yapılmıştır. Ayrıca verilerde bazen GSYH bazen GSMH kullanılmaktadır. (Ben 
GSYH verilerini kullanmayı tercih ediyorum.) Ayrıca son yılda “genel devlet 
harcamaları” adı altında farklı kavramlar kullanılmaktadır. Bu iki kavramın 
verileri arasında karışıklıklar oluşmaktadır88.

87 TÜİK(2010): Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010, Ankara, Nisan 201 l.s.41 -3 3 6 .
88 DPT’ye (Temel Ekonomik Göstergeler, Ocak-Şııbat-Mart, 2011, s. 77) göre “Genel Devlet

Toplam Harcamalarının GSYH’ye Oranı" 2007 yılı ve sonrasında şöyledir: 2007 = 33.80,
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Bu uyarılarla, DİE (TÜİK), Türkiye İstatistik Yıllıklarından elde ettiğim 
verileri ve bunlara dayanarak ulaştığım oranları 2001-2010 dönemi için Tablo 
3’te sunuyorum. Önceki yıllara ait sayıları da metin içinde veriyorum.

Tablo 3: Harcamaların GSYH İçindeki Miktar ve Payları (%), Konsolide 
Bütçe / Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (Milyon TL)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bütçe
Harcaması

80579 115682 140455 152170 159687 178126 204068 227031 268219 293628

GSYH 240224, 350476 454781 559033 648932 758391 843178 950534 952559 1105101

Harcama / 
GSYH

0.3354 0.3301 0.3088 0.2722 0.2461 0.2349 0.2420 0.2388 0.2816 0.2657

Kaynak: Tüm üyle DİE (T U IK ) Türkiye istatistik  Yıllıklarıdır. Bütçe harcaması için, 
2001-2004  dönem inde (Y ıllık , 2005, s. 360); 2005 yılında (Y ıllık  2007, s. 309); 2006 -  
2010 dönem inde (Y ıllık , 2010, s. 353); G SY H  için, 2001-2005 dönem inde (Y ıllık  2007, s. 
318); 2006-2010  dönem inde (Y ıllık , 2010, s. 366) kullanılm ıştır.

Genel bütçeden fiilen ödenen giderin GSYH’ye oranı 1977'de 0.2784, 1978’de 
0.2728, 1979’da 0.2836’dır89 Ayııı giderlerin GSMH’ye oranları ise 1987’de 
0.1628, 1988’de 0.1577, 1989’da 0.16.39 olmuştur90.

Konsolide bütçe gerçekleşmeleri başlığı altında verilen bütçe harcamalarının 
GSMH’ye oranının, 1992-1996 dönemi ortalama değeri 0.2331’e, sonraki 
değerleri ise şu oranlara erişmiştir: 1997 = 0.2739,1998 = 0.2918,1999 = 0.3588, 
2000 = 0.371991. Aynı bütçe harcamalarının, GSYH değerlerine oranları 1998’de
0.2224, 1999’da 0.2685, 2000’de 0.2802'’dir92.

Bu sayılarda, devletin harcamalarının ulusal gelirdeki payında şu eğilimler 
gözleniyor: i) Oran 1970’lerin son üç yılında (1977, 1978, 1979) % 27 ya da 
28 değerindedir, ii) Pay 1980’lerin son üç yılında % 16 düzeylerine düşmüştür,
iii) Aynı pay 1992-1996 döneminde % 23 ortalama değerine çıkmıştır, iv) Oran 
1990’ların son üç yılında ise, 30.8 ortalama değerine yükselmiştir. Oran bu

2008 = 34.58, 2009 = 40.10, 2010 = 39.07. İlk üç oran gerçekleşmeyi, son sayı gerçekleşme 
tahminini göstermektedir.
Yine DPT’nin ayııı yayınına ( TemeI Ekonomik Göstergeler, Ocak 2008, s. 84) göre. 
“Konsolide Bütçe/Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri” verilerinde harcamaların 
GSMH içindeki payları 2004-2006 döneminde şöyledir: 2004 = 32.9, 2005 = 30.0. 2006 = 
30.9. Aynı yayının Aralık 2007, s. 85’inde, “ Konsolide Bütçe Özeti” (Gerçekleşmeler) başlığı 
altında harcamaların GSMH’ye oranı ise şıı sayılardır: 2001 =45.7 .2002 = 42.1,2003 = 39.4, 
2004 = 35.5, 2005 = 32.6. Bu son oranların 1999 değeri 35.9, 2000 değeri 37.2’dir (DPT. 
Temel Ekonomik Göstergeler, Temmuz 2004, s. 84).

89 DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, 1981.s 381-400.
90 DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı. I994.S. 655-693.
91 TÜİK. Türkiye İstatistik Yıllığı, 2002. s. 605- 633.
92 TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2007.S. 3 17.
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değeri, 2001-2003 döneminde artırmıştır, v) Pay sonraki yıllarda (2004-2008) 
düşmüş, % 23 ya da 24’lere dek inmiştir, vi) Ama oran 2009, 2010 yıllarında 
yine 1970’lerin son yıllarının değerlerine yaklaşmış ya da onları aşmıştır. (Bu son 
durum şimdi vereceğim Tablo 4 ’te daha iyi izlenmektedir.)

Bu verilerin gösterdiği iki temel olgu şöyledir: i) Türk ekonomisinde devletin 
ağırlığı kapsanan dönemde oynak bir yol izlemiştir, ii) Devlet harcamalarının 
ulusal gelir içindeki payı bugün de 1970’lerin son üç yılındaki değerlerinde, % 
30 civarındadır.

Bu açıklamalardan sonra, sunduğum sayıların kamu harcamalarının gerçek 
boyutunu yansıtmada yetersiz kalması olasılığına dikkat çekmek istiyorum. 
OECD’nin diğer bir yayınında1'3, Türkiye’de harcamaların GSYH’ya oranı 2006- 
2008 yıllarında yüzde 30’un biraz üstünde, 2009 yılında ise yüzde 40’a çok yakın 
olarak verilmektedir. Görüldüğü gibi, bu oranlar Tablo 4 ’tekilerin çok üstündedir. 
Bu durum, tablolarda verdiğim sayıların savunma harcamalarını içermemesinin 
sonucu olabilir. Dolayısıyla, tablolarda sunduğum paylar gerçek oranların altında 
bulunabilir.

Aynı OECD yayınının aynı sayfasında, devlette çalışanların işgücüne oranı 
Türkiye’de 2000’de yüzde 9.4, 2008’de yüzde 11.0 olarak; 32 OECD ülkesi 
ortalaması ise 2000’de yüzde 15.2, 2008’de yüzde 15.0 olarak verilmektedir. 
Bu sayılara göre, Türkiye’de devlet istihdamı, OECD ülkelerininkinden daha 
düşüktür. Öte yandan, bu oran 2000-2008 döneminde Türkiye’de artmış, 
OECD’de az da olsa azalmıştır.

Bunları belirtikten, sayılardaki tutarsızlıklara dikkat çektikten sonra, 2004- 
2010 döneminde toplam devlet harcamalarının başlıca türlerinin paylarını 
ayrı bir tabloda (Tablo 4) verme yoluna gittim. Tablo’da görülen üç harcama 
türü harcamaların en önemli üç kalemidir. Bunlardan ilki (personel giderleri), 
diğer ikisine göre daha kararlı bir yol izlemiştir. Sevindirici iki eğilim, faiz 
harcamalarının payının zaman içinde azalma, cari transferlerin payının ise 
artma eğilimi içinde bulunmasıdır. Son yılda (2010) cari transferlerin payı faiz 
harcamalarının oranının iki katı düzeyine ulaşmıştır.

Tablo 4: Harcamaların Yeni GSYH Serisi İçindeki Payları (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Harcamalar 25.2 22.5 23.5 24.2 23.8 28.2 30.8

Personel Giderleri 5.2 4 .9 5.0 5.2 5.1 5.9 6.5

Faiz Harcamaları 10.1 7.0 6.1 5.8 5.3 5.6 5.1

Cari Transferler 5.0 5.4 6.6 7.5 7.4 9.7 10.7
Kaynak: DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ocak-Şubat-M art, 2011, s. 72
Not: 2004  y ılı değerleri; DPT, Temel Ekonom ik Göstergeler, E kim -K asım -A ralık , 2010,
s. 7 2 ’dcn alınm ıştır.________
93 OECD (2011 b): Government at a Glance 2011, www.oecd.org/dalaoecd/60/33/47876667.pdf.
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Burada, cari transferin bileşimi hakkında da özet bilgi vermekte yarar vardır. 
“Sosyal Güvenlik Kurunıuna yapılan bütçe transferleri”, milyon TL olarak 
2007’de 33060, 2008’de 35016, 2009’da 52600’dür94. Aynı yıllarda, merkezi 
yönetim “cari transferleri” şöyledir: 2007’de 63292, 2008’de 70116, 2009’da 
91976 milyon TL. Böylece sosyal güvenliğe genel bütçeden yapılan transferler 
cari transferler toplamının 2007’de yüzde 52’si, 2008’de yüzde 50’si, 2009’da 
yüzde 57’si olmuştur.

Yukardaki açıklamalar özetle şunu göstermektedir. Devlet harcamaları 24 
Ocak 1980 önemli kararları sonrasında, Türkiye’de ağırlığını korumaktadır. 
Harcama birleşiminde yukarda belirtilen olumlu değişme yaşanmıştır. Devletin 
katkısında asıl önemli değişme bunlarda değil, devletin yatırım ve üretim 
alanlarından çekilmesinde yaşanmıştır. Son dönemlerde yoğun özelleştirmelerin 
yapıldığı da bilinmektedir.

IV. Türkiye Ekonomisi: Son Y ılların  Temel Özellik ve Sorunları

Aşağıda Türkiye’de 2001 bunalımı sonrasında, özellikle AKP iktidarı (2003 
yılı ve sonrası) döneminde yaşanan temel eğilimler hakkındaki görüşlerimi 
açıklayacağım.

1. Giriş
Bu yıllarda dünya ekonomisinde küreselleşme eğilimleri özel bir önem ve 

ağırlık taşımıştır. Bu küreselleşmede finansal akımlar, portföy yatırımları, sıcak 
para akımları Türk ekonomisini etkileyen temel güçler olmuştur.

Bu dönemde Türkiye’ye egemen olan iktisat anlayışı 240cak 1980 kararlarına 
hâkim olan iktisat bakış açısıdır. Diğer bir deyişle, özel kesimci, özelleştirmeci, 
dışa, her tür sermayeye açık, serbest akımlar ve ticaret yaklaşımı bu yıllarda önem 
ve etkinliğini sürdürmüştür. Hatta özel kesimci, serbestlik taraftarı tutumda, 
özelleştirmelerde çok daha atılgan bir yol izlenmiştir.

Yine eski dönemlerde başlayan enflasyonla savaş, birçok Batı ülkesinde, 
bu arada Türkiye’de Merkez Bankasının temel politika hedefi olma niteliği 
kazanmıştır.

Bu çerçevede oluşturulan politikaların aşağıdaki özellikleri belirleyici 
olmuştur:

Ekonomide şişme (ısınma) hareketleri yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu süreçte 
ekonomi, yazımın ilk kısmında açıkladığım gibi, istisnai olmasa da önemli bir 
büyüme süreci yaşamıştır.

a) Büyümenin temel kaynağı sermaye akımları, sıcak paradır.
b)Sıcak para, portföy yatırımları geniş ölçüde borsaya ve devlet iç borç 

senetlerine yönelmiştir.

94 Sosyal Güvenlik Kurumu, Aylık İstatistik Bülteni, Aralık 2010. s. 57.
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c)Sıcak paranın diğer önemli bir etkisi dışalım ve tüketim aracılığıyla 
yaşanmıştır.

d)Ekonomide sanayinin önemi, ağırlığı azalmış, ticaret, inşaat, ulaşım, iletişim 
alanları giderek artan ölçülerde önem kazanmıştır.

e)Büyümcnin üretim etkileri, işlendirme (istihdam) yaratma güçleri çok sınırlı 
düzeylerde kalmıştır.

Sıcak para akımlarının doğal, ama Türkiye’nin geçmişteki deneyimlerine ters, 
cn çarpıcı etkisi TL’nin aşırı değerlenmesi olmuştur. Bu değerlenmenin şu önemli 
etkileri yaşanmış ve yaşanmaktadır.

a)Yukarda belirttiğim dışalım, özellikle de ara malları dışalımı sonucunda 
büyük dış ticaret açıkları ve cari açıklar yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu açıklar 
zaman içinde artış eğilimi içinde olmuştur.

b)İlgili bir çıkmaz, “dikine uzmanlaşma” eğilimlerine bağlı olarak, dışsatımın 
dışalıma bağımlı hale geçmiş olmasıdır.

c)Yine yukarda belirttiğim tüketim artışının temel kaynaklarından biri 
de TL’nin değerlenmesidir. Böylece tüketim mallarında bolluk ve ucuzluk 
sağlanmıştır. Enflasyonun kontrolünde bir ölçüde başarı sağlanması da bu göreli 
ucuzlukta etkin olmuştur.

d)Aynı nitelikte TL yönünden bir ucuzlama döviz cinsinden kredilerde 
sağlanmıştır. Bu sonuç, bu dönemde özel kesimin ağırlık kazanmasına da bağlı 
olarak, özel kesim dış borçlarını hızla artırmıştır.

e)Devletin, merkezi yönetimin iç borçları bir ölçüde kontrol edilebilmiştir. 
Buna karşın, hane halklarının borçları çeşitli borç türleri şeklinde hızla artmıştır. 
Aşağıda belirteceğim gibi, dış borçların, devlet borçlarının, hane halkı borçlarının 
toplamı ulusal ulusal gelire çok yaklaşmıştır.

Bu çerçevede açıklamalarımı şu başlıklar altında sunacağım: Önce A 
başlığı altında küreselleşme olgusunu anlatacağım. Sonra, B başlığında, özetle 
Türkiye’de borçlar, enflasyon konularında kısa açıklamalar vereceğim. Şişme 
konusunu “aşırı harcama (ısınma) politikaları ve bunalımlar” ismiyle C başlığı 
altında sunacağım. Cari açık konusunu sondan önceki başlıkta, (D) başlığı altında 
ele alacağım.

2. Küreselleşme
Son zamanlarda rekabet konusunda ortaya çıkan önemli bir değişme, önceleri 

yurt içi rekabet koşullarına daha çok önem verilmesine karşın şimdilerde uluslararası 
ortamdaki, dünya çapındaki rekabet durumunun büyük önem kazanmasıdır. Bu 
yeni anlayışta temel amaç ülkeye sermaye çekmek, mevcut yabancı sermayeyi 
korumak, uluslararası teknolojilere ulaşabilmek gibi temel hedeflerdir95.

95 Petrella, R. (1996): Globalization and Internationalization: The Dynamics o f the Emerging
World Order, in. Boyer, R. ve Drache, D. (Ed.) Stales Against Markets, The Limits o f
Globalization. Routledge, London and New York, 1996.S. 62.
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Tabii, uluslararası ticaret ve iktisat ilişkileri bugün ortaya çıkmış değildir. 
Eskiden beri ülkeler arasında mal ve hizmet, para, bir ölçüde sermaye, hatta 
insan transferleri yoğun biçimde yaşanır. Geçmişle kolonilerin, uluslararası 
imparatorlukların çok etkin olduğu bilinir.

Ama daha yeni gelişmeler de vardır: Uluslararası girişimler giderek artan 
önem kazanmıştır. Bu yeni sistemde şirketler başka ülkelerde şubeler açtılar, 
ortaklıklar oluşturdular, finansal birlikler kurdular. Diğer bir deyişle, gelişmiş 
ülkeler, özellikle İngiliz ve ABD firmaları dünyaya yayıldılar.

Bu girişim yakın zamanlarda dikine uzmanlaşma, taşeronluk adları altındaki 
gelişmelerle yeni bir boyut kazandı. Yukarıda da değindiğim gibi, bu etkinliklerde 
üretim aşamaları katma değer yaratma açısından dikine bir şekilde ayrıştırılıyor, 
yüksek değer yaratan üretim etkinlikleri şirketlerin ana ülkesinde kalıyor, düşük 
katma değerli kısımları düşük ücretli ülkelere aktarılıyordu.

Küreselleşme olayı daha yeni bir olaydır. Küreselleşmede şu noktalar 
belirgindir: Sermaye, özellikle de finansal etkinlikler küreselleşiyordu, insan 
hareketlerine pek serbestlik tanınmıyordu. Küreselleşme iktisadı ilişkilerin 
ötesine geçiyor, dünya ölçeğinde tüketim alışkanlıkları, davranış ortaklıkları, dil 
ve kültür birliktelikleri oluşturmak amaçlanıyor ve bir ölçüde de başarılıyordu.

Küreselleşmenin diğer bir niteliği, ülkelerin iktisadi ve sosyal politikalardaki 
düzenleme görevini azaltma şeklindeki amacıydı96. Örneğin işgücü politikaları 
konusunda her ülkeye esnek işgücü politikaları, piyasaların rekabete açık olması 
öneriliyordu.

Bazı yazarlara göre küreselleşme tek yönlü, tüm ülkelerin çıkarlarına aynı 
şekilde hizmet eden bir harekettir, temel öğeleri özel kesimin egemenliği, 
kapitalizm, demokrasi, ortak teknoloji, bilimin egemenliği gibi olgulardır. 
Bunlar esasında ABD’deki anlamları çerçevesinde ele alınıyordu. Dolayısıyla bu 
yazarlara göre küreselleşme ABD kapitalist sisteminin dünyaya egemen olması 
anlamına geliyordu. Aynı çerçevede ııeoklasik iktisat kuramının da dünyaya 
egemen olmasını isteyen iktisatçılar vardı.

Tabii her iktisatçı, düşünür böyle düşünmüyordu. Bazı iktisatçılar bu 
küreselleşme görüşünü eski sömürgeci istismarların günümüzdeki bir örneği 
olarak görüyordu. Bu çerçevede ulusal devletlerin etkinliğini, bunların 
yurttaşlarına karşı sorumluluklarını vurgulayan birçok düşünür vardı.

Ben burada bunlardan üçünü aktarmakla yetiniyorum: Buradaki 
açıklamalarımda yararlandığım kitabm97editörleri, girişte (s. 13) şöyle yazıyorlar: 
Bu kitabın yazarları ulusal devletin geçmişte kalmış bir güç ya da daha kötüsü 
tarihsel bir kaza olduğu görüşünü yadsırlar.
96 Küreselleşmenin tanımı için, Petrella, R. (1996): Globalization and Internationalization: The

Dynamics o f the Emerging World Order.s.64’e bakılabilir.
97 Boyer, R. Ve Drache, D. (Ed.) States Against Markets, Tlıe Limits o f  Globalization, Routledge,

London and New York, 1996
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Aynı kitapta yer alan bir yazıda da98 şu görüş ileri sürülmektedir: “Uluslararası 
rejim ulusal hükümetler arası bir pazarlığın sonucudur, miyop nitelikteki finansal 
piyasa düzenlemeleri dizisinin bir sonucu asla değildir.” (J.M. Keynes’in görüşü).

Ulusal hükümetleri ulusal amaçlan gerçekleştirme yönünde yeterli 
bağımsızlığa sahip olarak gören eski Keynesci görüş şimdilerde tamamen 
geçmişte kalmış bir düşünce sayılmaktadır. Yeni küresel görüş sıkı para, finansal 
düzensizleştirme, denk bütçe, “sorumlu” ve kısıtlı ücret istemleri önermektedir". 
Bu görüşü yazının girişinde belirten G. Epstein sonuç kısmında yazısının şu 
düşünceyi savunduğunu söylüyor: İletişim alanlarındaki yeni teknolojilerin, 
sermaye hareketlerini yaratan tek ve hatta en önemli etken olduğu görüşü geçerli 
değildir. Uluslararası sermaye hareketliliği ortamını yaratan güç ve politika ulusal 
devlet tarafından oluşturulmuştur.

Bu konudaki görüşlerimi şöyle özetleyebilirim: Her şeyden önce dünyada, 
ekonomide tek yönlü genel eğilimlerin bulunmadığı belirtilmelidir. Küreselleşme 
alanında da aynı durum vardır. Küreselleşme eğilimleriyle birlikte, bazen onlardan 
daha da güçlü olarak, etnik, dinsel, bölgesel kimlik eğilimleri de görülmektedir. 
Bilindiği gibi, Türkiye’de bugün Kürt sorunu vardır.

Türkiye’nin çıkarları, küreselleşme gerekçesi altında, gelişmiş ülkelerin, 
özellikle küreselleşmenin en güçlü kuruluşları olan finansal çıkar grup ve 
fonlarının kâr, kazanç hırsları çerçevesinde düzenlenemez. Her ülke gibi 
Türkiye’nin de özel durum ve sorunları vardır. Bunlar ancak Türkiye’yi temel 
alan bilimsel çalışma ve ulusal politikalarla çözülebilir.

Küreselleşme eğilimlerinin dışında kalmak da söz konusu olamaz. 
Küreselleşmenin, sanayi alanlarında doğrudan, yüksek katma değer üreten yabancı 
sermaye yatırımları gibi olumlu yanlarından Türkiye’nin cari açık, işsizlik gibi 
temel sorunlarını çözebilmek amacıyla yararlanma yoluna gidilmelidir. Yurt dışı 
eğitim, göç, iş, teknoloji, müteahhitlik ilişkileri elbette sürdürülmelidir.

3. Türkiye’de Borçlar ve Enflasyon
Bilindiği gibi, D.Ricardo’ya dek indirgenen bir görüş vardır: “Bugünün 

borcu yarının vergileridir.” Bu görüşün geçerliliği, borçla yatırım yapılmış, gelir 
artmışsa ortadan kalkar100.

Aynı yazıya göre, R.Barro101 bu görüşü “Ricardocu denklik” kavramlarıyla
98 Boyer, R. (1996): State and Market: A New Engagement for the Twenty-First Century? s.86- 

106.
99 Epstein, G. (1996): International Capital Mobility and the Scope for National Economic 

Management, in, BOYER, R., DRACHE, D. (Ed.) States Against Markets, The Limits o f  
Globalization, Routledge, London and New York, 1996.S.211.

100 Chomey, H. (1996): Debits, Deficits and Full Employment, in, Boyer, R. ve Drache, D. 
(Ed.) States Against Markets, The Limits o f  Globalization, Routledge, London and New York, 
1996, pp. 357-379.

101 Barro, R. J. (1974): Are Government Bonds Net Wealth?, Journal o f Political Economy, 
1974, Vol. 82, No. 6, pp.1095-1117.
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geleceğe uzatmıştır. Buna göre, yatırımcılar, borçların gelecekte vergilerle 
ödeneceğinin bilinciyle, ileride bu vergileri ödeyebilmek için bugünden tasarruf 
yapar, yatırımlarında kısıntıya giderler. Diğer bir deyişle, devlet borçlarının 
yatırımı arttırma yönündeki etkileri, yatırımcıların artan tasarruflarıyla dengelenir; 
bir yatırım ve ekonomi şişmesi olayı yaşanmaz. Barro, yazısında konuyu, devlet 
tekeli bulunması, aksak özel sermaye piyasası, miras, sosyal güvenlik gibi 
boyutlarıyla geniş bir çerçevede inceliyor. Konuya katkı getirmiş J.Tobin gibi 
iktisatçılardan alıntılar yapıyor.

Bilindiği gibi, devletler zaman zaman (bugün ABD’ de olduğu gibi) borçlanma 
yoluna gider, isteme dayalı genişletici mali politikalar uygularlar. Bu politikaların 
toplam istem üzerindeki bilinen standart etkileri yaratıp yaratamayacağı şu 
varsayıma bağlıdır: Devlet borçları, bunlardaki artış özel kesim tarafından net 
bir servet olarak algılanır. Yazının odak noktası bu varsayımdır, yani devletin 
borçlarında bir artışın hane halklarının algıladıktan servetlerinde bir artışa 
neden olup olmadığı sorunudur. İyi anlayabilmişsem, yazı bu varsayımı genelde 
geçerli bulmuyor. Bu varsayım ancak, bu borcu işletme sürecinde devletin özel 
kesimden daha etkin olması durumunda geçerlilik kazanır, devletin borç artışı net 
servet artışı sağlar (s. 1095, 1116). Yazı şu sözlerle son buluyor: Belirli bir kamu 
harcaması için, vergi ya da borçlann göreli miktarlarındaki değişmeler toplam 
istem, faiz oranları ve sermaye oluşumu üzerinde bir etki yapmaz102.

Konuya daha fazla açıklık getirmek amacıyla, yukarıda verdiğim Chomey 
görüşüne benzer iki aktarma daha yapmak istiyorum: J.E.Stiglitz ve J.Driffill’e 
göre103 Ricardocu denklik ilkesinin özü şudur: Rasyonel insanlar devletin 
borçlanarak bütçe açığı yarattığını gördüklerinde, gelecekte vergilerin artacağını 
düşünerek bu vergilere şimdiden hazırlanır ve tasarruflarını arttırırlar.

C.M.Reinhart ile K.S.Rogoff da104 da şunları yazıyor: Ricardocu denklik 
özünde şu öneridir: Devlet borçlanıp vergileri kısınca, kamu yükselen vergi 
sonrası gelirinin hiçbir kısmını harcamaz. Çünkü vergileri sonra ödemek için 
tasarrufa gereksinim duyacağını anlar.

Yukarıda yararlandığım Chomey,105 Ricardocu denklik konusunda şunlan da 
yazıyor: Bu denklik ilkesi öngörüsünün gerçekleştiğini gösteren bir kanıt yoktur. 
RA.Samuelson’un 1961’de yazdıklan bu durumu açıklar. Samuelson’a göre, 
işadamlarmda böyle bir akıldışı korku bulunabilir, ama borçla sağlanan toplam 
istem artışının olumlu etkileri duyulmaya başlandığında ve kârlar işadamlarının 
beklentilerinin üstünde arttığında yatırımlar da artar.

102 Barro, R. J. (1974): Are Government Bonds Net Wealth? s.1116.
103 Stiglitz, J. E. ve Driffill, J. (2000): Economics .s.568.
104 Reinhart, C. M. ve Rogoff, K. S. (2009): This Time Is Different, Eight Centuries o f Financial 

Folly, Princeton University Press.s.110.
105 Chomey, H. (1996): Debits, Deficits and Full Employment, s. 360-361.
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Şu görüş de106 ilginçtir: Birçok gelişmiş ülkede 1980’lerde devlet 
borçlanmasında büyük artış olmuştu. Ricardocu denklik kuramına göre bunun 
sonucunda özel tasarruflarda büyük artış olmalıydı. Ama tasarruflarda böyle bir 
artış olmadı.

Türkiye söz konusu olduğunda, son dönemlerde çok borçlu bulunduğuna göre, 
Ricardocu denklik kuramının öngörüsü Türkiye’de tasarruf oranının artması 
gerektiğini söyler. Oysa Türkiye’de son dönemlerde tasarruf oranı artmamış, 
azalmıştır. Bu oran son yıllarda % 13-14 düzeyine kadar düşmüştür.

İlgili, bu kurama tümüyle ters bir olgu da şudur: İnsanlar bolluk ortamından 
çok, kıtlık durumlarında tasarruf yaparlar. Bu durumun ilk nedeni, insanların 
kıtlık durumlarında tasarruf yapmak zorunda kalmalarıdır. İkinci neden daha 
önemlidir: İnsanlar, bolluk ortamının havasına uyarak, hele kolay kredi kullanma 
olanağı yaratılmışsa, aşırı borçlanmayla tüketim tuzağına kolayca düşerler. 
Aşağıda sunacağım sayılar bu durumu göstermektedir.

Türkiye’nin borç ve faiz durumunu başka yazılarımda107 incelediğim için 
burada 2010 yılı sonu ve 2011’in ilk altı ayında üç borç türü hakkında toplam 
sayılar vermekle yetiniyorum.

Bu borçlar şunlardır: i) “Hanehalkı kredileri”, ii) “Merkezi yönetimin iç borç 
stoku”, iii) Türkiye’nin “brüt dış borç stoku”. (Ayrıca, 500 büyük Türk şirketinin 
2010 yılındaki borç durumunu da özetle aktaracağım.)

BDDK’ya göre bunlardan ilki olan Türkiye’de hane halklarının bireysel 
kredilerinin toplamı 10 Haziran 2011’de 200434 milyon TL’ye ulaşmıştır. 
İkinci tür “merkezi yönetimin iç borç stoku” 2010 yılında 352841 milyon TL 
düzeyindedir108. Aynı TÜİK. Yıllığına göre Türkiye’nin 2010 yılındaki “brüt dış 
borç stoku” ise 290350 milyon dolardır. Döviz kuru Haziran 2011 sonlarında 1.60 
civarındadır. Bu değer kullanıldığında bu dış borç stokunun TL değeri 464560 
milyondur.

Bu üç tür borcun toplam değeri ise 1017835 milyon TL’ye çıkar. (Burada 
ancak kaba bir hesap yapıldığı, 2010 değerlerine 2011 ilk altı ay değerlerinin 
eklendiği, Ağustos 2011 ’de doların 1,80’e yaklaştığı özellikle belirtilmelidir.)

Yine TÜİK’in 2010 İstatistik Yıllığında (s. 366), Türkiye’nin 2010 yılında 
“gayri safi yurt içi hasılası” 1105101 milyon TL olarak verilmektedir. Yukardaki 
üç tür borç toplamının bu sayıya yakın olduğu bellidir. Söz konusu üç tür dışında 
da kamu borçlarının varlığı, daha önemli olarak borçlarda azalmadan ziyade 
artma eğiliminin egemen bulunduğu göz önüne alındığında Türk ekonomisinin 
büyük bir borç yükü altında olduğu anlaşılır. (Bu hesaplamalara özellikle “dış

106 Stiglitz, J. E. ve DrilTill, J. (2000).s.568.
107 Bulutay, T. (2009): Kriz ve Kriz Sonrası Ekonomi ve Finansta Olası Gelişmeler, Mülkiye

Dergisi, Yaz. s. 35-38.
108 TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı (2010). S.354- 355
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borç stoku” nun net olmadığı itirazlarının yöneltilebileceği de belirtilmelidir. Ben 
bu itirazlara pek katılamıyorum.)

Aşağıdaki veriler de aynı yükü göstermektedir. BDDK’ya göre, hane halkı 
toplam borçlarının toplam varlıklarına oranı Aralık 2009’da % 29.6'dan, Mart 
201 l ’de % 35.1’e çıkmıştır Merkez Bankası’na göre 2010 yılında halkımızın 
toplam borcunun harcanabilir gelirine oranı % 41.2’dir. Hane halklarının % 
60’ı az-çok borçludur. Öte yandan borçluların ancak % 27’si borç yükünden 
yakınmaktadır109.

Burada son günlerde açıklanan İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 2010 Raporu”nun borç sayılarına da dikkat çekmek 
istiyorum. Rapora göre, bu 500 büyük şirkette borçlar 2010 yılında özel kesimde 
yüzde 26.3 oranıyla arttı, kamu kesiminde ise yüzde 14.7 azaldı. Borçlarda genel 
değişme ise yüzde 20.5 artış şeklinde oldu.

Borçlar toplamları, kısa vadeleri, öz kaynaklara oranları açılarından kamu 
kesiminde, özel kesimdekine kıyasla çok daha iyi bir durumdadır. Bu 500 büyük 
şirkette özel kesim çok daha önemli bir ağırlığa sahip olduğu için, özel şirketlerin 
borç durumu kamu kesiminin gösterdiğinden çok daha ciddidir. Aşağıdaki tablo 
bu durumu göstermektedir.

Tablo 5: Toplam Borçlar / Öz kaynak (% )
Yıllar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

500 Büyük Kuruluş 83.5 89.1 88.5 82.6 111.2 96.5 104.3

Özel Kuruluşlar 90.6 94.5 97.2 91.9 119.3 103.8 119.2

Kamu Kuruluşları 62.4 68.3 55.3 50.6 77.8 67.5 49.1
K aynak: Milliyet, 29 Temmuz, 2011, s. 8.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük “ABD’de toplam borç / öz kaynak 
oranı yüzde 50’ler, Avrupa Birliği’nde yüzde 70-80’ler civarında iken, 2010’da 
İSO 500 özellerde yaklaşık yüzde 120 olduğunu belirtti.” 110. Bu sayılar da 
Türkiye ekonomisinin büyük bir borç yükü altında olduğunun göstergesidir.

Enflasyonu özet biçimde ele alarak devam ettiğimizde şu noktaları belirtmekte 
yarar vardır: Bilindiği gibi, ABD’de bazı tür Keynescilerle sağcı görüştekiler 
arasında Phillips eğrisi çerçevesinde yoğun tartışmalar yapılmıştır. Eğri özünde 
enflasyon-işsizlik ilişkisine dayanır"1.

Tartışmaların bir temel sonucu enflasyonun, onunla savaşın büyük önem

109 Cumhuriyet Gazetesi, 21 Haziran 2011, s. 13 ve Milliyet Gazetesi, 21 Haziran 2011, baş 
sayfa.

110 Gazeteler, 29 Temmuz 2011, Hürriyet, s. 9, Cumhuriyet, s. 13
111 Bulutay, T. (2011a): Planlamada Ellinci Yıl Toplantısı, Ocak 2011. Bahse konu metin için 

httn:/Avvvw.mulkivc.org.tr/?x= I&id=415 ’ ye bakılabilir.
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kazanmasıdır. Bu eğilime bağlı olarak enflasyon hedeflemesi birçok ülkede, bu 
arada Türkiye’de esas iktisat politikası niteliği kazanmıştır. Bir bakıma diğer 
politika araçları, örneğin TL’nin dış değerinin belirlenmesi politikaları enflasyon 
hedeflemesine hizmet eder bir araç düzeyine indirgenmiştir.

Enflasyon, özellikle büyük oranlara vardığında elbette savaşılması gerekli 
bir durumdur. Bu savaşın yararı R.E. Lucas’m bir araştırmasında şu bulgularla 
desteklenmektedir"2. ABD’nin 1900-1994 dönemini kapsayan bu araştırmaya 
göre, enflasyon oranı yüzde 10’dan sıfıra indirildiğinde, gerçek ulusal gelirde 
yüzde bire çok yakın bir artış üretilebilmektedir.

Öte yandan Hellivvell ve Huang, ABD işsizleri hakkında şu ilginç bulgulara 
ulaşıyor:"3 İşsizlik de enflasyon da kişi mutluluğunu azaltır. Ama işsizliğin etkisi 
enflasyonun tesirinin iki katıdır. Oysa çok kullanılan “sefalet (misery) ölçütü” 
işsizliğe ve enflasyona eşit katsayı tanır. Bu da bu ölçütü sapmalı kılar.

İşsizliğin ayrıca işsiz olmayanlar üzerinde saçılma (spillover) etkisi vardır. 
Toplu değer olarak alındığında, bu saçılma etkileri, işsizliğin işsizler üzerindeki 
doğrudan gönenç masrafları şeklindeki tesirlerinin iki katıdır. Aynı şekilde, bu 
saçılma etkileri, işsizlerin azalan gelirlerinin gönençleri üzerindeki tesirlerinin 
on beş katıdır"'1. Aynı sayfada, Avrupa için 2003 yılında yapılan bir araştırmanın 
şu bulgusuna benzer bir sonuca da ulaşılıyor: İşsizlik ödemeleri işsizlerin 
yaşamlarını çok kolay kılmamaktadır.

Enflasyonla savaşımın önemli masraflar yarattığını söyleyen şu görüşü de 
aktarmak istiyorum: “Enflasyon yenilmiştir ama (yarattığı) toplumsal masraf da 
çok büyük olmuştur. Gerçekten, masraf Avrupa’da yaygın ve uzun-siireli işsizlik, 
Kuzey Amerika’da artan eşitsizlikler olmuştur” 115.

Türkiye’de şirketler hakkında yazılmış güzel bir yazıda"6 enflasyonun 
Türk şirketlerinin hem kârlılığı hem de büyümesi ile olumlu bir ilişki içinde 
bulunduğu, bu olgunun söz konusu şirketlerin enflasyonist bir ortamda çalışmayı 
öğrendiklerini gösterdiği sonucuna varılıyor. N. Yıldırım’ın, İstanbul Sanayi 
Odasına bağlı en büyük 1000 Türk sanayi kuruluşunu inceleyen değerli bir 
araştırmasında ulaştığı önemli sonuçları da aktarmak istiyorum: Şirketlerin 
başarısında büyüme değil, kârlılık temel çekici güçtür. Yüksek büyüme sonuçta

112 Lucas, R. E. Jr. (2000a): Inflation and Welfare, Econometrica, March.,s.247.
113 Helliwel, J. F., Huang, H. (2011): New Measures o f  llıe Costs o f  Unemployment: Evidence 

from the Subjective Well-Being o f  2.3 Million Americans. NBER Working Paper, No. 16829, 
February.s.6-49.

114 Helliwel, J. F., Huang, H. (2011): New Measures o f  the Costs o f  Unemployment: Evidence 
from the Subjective Well-Being o f  2.3 Million Americans, s.36-49.

115 Boyer, 1996: 109
116 Yıldırım, N, Donduran, M. ve Taştan, H., Research Assistants: Afyonoğlu, B., Vural, B. 

(2007): Capital Structure and Performance o f  Turkish Private Manufacturing Finns Over the 
1990s. Yıldız Teknik Üniversitesi.s.63.

4 7 6 Bilsay Kunıç’a Armağan



yüksek kârlılığa yöneltebilir görüşü söz konusu sanayi firmalarının verileri 
tarafından güçlü biçimde yadsınmaktadır. Diğer bir deyişle, kârlılık firmaların 
gelecekteki başarılarının arkasındaki temel çekici güçtür ve kârlılık olmadan 
yalnız başına büyüme finansal başarı sağlayamaz. Büyümenin kendi başına, 
sonraki dönemlerde şirketlerin başarımının belirlenmesinde etkin olamayışı (yani 
kâr olmadan yalnızca büyüme) esas olarak büyüme sürecinin sürekli olmayan 
doğasından kaynaklanmaktadır"7.

Büyümenin sürekli olmayışı yalnızca Türk şirketlerine özgü bir olay değildir. 
Şimdi görmeye geçeceğimiz konu Türk ekonomisinin de aynı sorunlarla 
boğuştuğunu göstermektedir.

4. Aşırı Harcama (Isınma) Politikaları ve Bunalımlar
Bence tüm hükümetlerde, özellikle gelişen ülke hükümetlerinde büyük 

harcamalara girişme, ekonomiyi ısıtıp şişirme eğilimleri daima vardır. Bu hedefe 
ulaşabilmek için geniş ölçüde borçlanma, para basıp enflasyon yaratma yoluna 
da giderler. Bu hedefin önündeki en büyük engellerden biri özellikle düşük, orta 
gelirli ülkelerin karşılaştıkları uluslararası sermayeye ulaşabilme zorluğudur. 
Bu engeli yaratan temel neden de ülkelerin borçlarını ödeyemez duruma düşme 
olasılığıdır.

Özellikle son on yıllarda şöyle bir süreç yaşanmaktadır: Ülkeye yabancı 
sermaye akımı ekonomiyi şişirir, büyük borçlar, cari açıklar birikir; sürdürülemez 
bir duruma varılır, sonuçta bunalım ortaya çıkar. Bunalımda vergilerin artırılması, 
enflasyon, devalüasyon, harcamaların kısılması olayları ortaya çıkar. Teknik 
terimleriyle, gelişen ülkelerde devlet harcamaları iktisadi dalgalanmalara koşut 
(proeyelieal) bir seyir izler. Oysa gelişmiş ülkelerde, Keynes kuramına uygun 
olarak, hükümet harcamaları gelir dalgalanmalarına ters (anticyclical) hareketler 
şeklinde olur.

Genel eğilim böyledir, ama 2008, 2009 yıllarında ABD’de bir şişme ve sonra 
bunalım olayı yaşanmıştır, bugün de bunalımın dışına çıkılamamıştır. Başta ABD 
olm ak üzere birçok ülkede ekonom iler şişm iş, sonra balon patlam ıştır. Sonuçta 
bunalım Yunanistan gibi zayıf ekonomilerde daha yoğun biçimde yaşanmış ve 
yaşanmaktadır.

Ben burada Türk ekonomisinin benzer tehlikeler içinde bulunduğuna dikkat 
çekmeye çalışacağım. Küreselleşmenin sonucu olay sermaye hareketlerinin, 
özellikle sıcak para akımlarının Türk ekonomisini şişirdiğini, şişirmeye devam 
ettiğini söyleyecek, bunun sürdürülemez bir durum oluşturma olasılığını yüksek 
gördüğümü açıklayacağım. Açıklamalarıma bu konudaki iki araştırmanın 
bulgularını aktararak başlayacağım.

117 Yıldırım, N. (2010): No Appealing Future for High Growth -  Low Profitability Firms: 
Evidence From Turkey’s Top 1000, İnternette.
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G.L.Kaminsky, C.M.Reinhart ve C.A.Vcgh çalışmalarında"8, belirttiğim 
konularda şu bulgulara, uygunlaştırılmış (stylized) dört olaya ulaşıyorlar:

i) Ülkelere net sermaye girişi OECD ülkelerinin ve gelişen ülkelerin çoğunda 
ulusal gelir dalgalanmasının yönüne koşut olarak gelişir (dış borçlanma iyi 
zamanlarda artar, kötü zamanlarda azalır).

ii) Gelişen ülkelerin çoğunluğunda mali politikalar da dalgalanmalara koşut 
bir seyir izler. (Devlet harcamaları iyi zamanlarda artar kötü zamanlarda azalır.) 
Buna karşıt bir şekilde, OECD ülkeleri mali politika alanında, geniş ölçüde 
ya gelir dalgalanmalarına ters ya da dalgalanmalardan etkilenmez biçimde 
(acyclical) hareket ederler.

iii) Gelişmekte olan (yükselen) piyasalarda para politikası da gelir 
dalgalanmalarına koşut biçimde hareket eder görünmektedir. Diğer bir deyişle, 
para politikası gelişen ülkelerde çoğunlukla dalgalanmalara koşut ya da 
dalgalanmalardan bağımsız biçimlerde hareket ettiği halde, OECD ülkelerinin 
çoğunda dalgalanmalara ters yönde gelişir.

iv) Gelişen ülkelerde (özellikle yükselen piyasalarda) ülkeye sermaye girişi 
dönemleri genişletici geııil ekonomik politikalarla, sermayenin dışa çıkışı 
dönemleri ise daraltıcı genil ekonomik politikalarla birlikte bulunur. Dolayısıyla 
bu tür ülkelerde yağmur yağınca bardaktan boşanır şekilde olur. Diğer bir deyişle, 
gelişen ülkelerde sermaye akımları dalgası ile genil ekonomik politika dalgası 
birbirini destekleyip güçlendirecek biçimde gerçekleşir.

Bu olayları açıklayan yazı, OECD ülkeleri ile gelişen ülkelerin genil 
ekonomik politikaları arasında şu temel karşıtlığın bulunduğu sonucuna 
varıyor: Bu politikalar OECD ülkelerinde çoğunlukla gelir dalgalanmalarını 
istikrara kavuşturmak, kararlı hale getirmek (en azından bu konuda tarafsız 
kalmak) amacıyla kullanıldıkları halde, gelişen ekonomilerde çoğunlukla gelir 
dalgalanmalarını daha da güçlendirecek şekilde kullanılmaktadır. Böylece gelişen 
ülkelerde politikalar, güneşli günleri yakıcı cehenneme ve yağmurlu günleri 
fırtına şeklinde sağanağa dönüştürür119.

Gelişen ülkelerde yaşanan bu son olayın, siyasal bozukluklar, zayıf kurumlar, 
piyasaların varlığında yetersizlikler ve sermaye piyasası aksaklıkları gibi, 
açıklayıcı nedenleri bulunabilir. Bu gelişen, özellikle yükselen ülkelerin genil 
ekonomik politikaları tarafsız ve istikrar sağlayıcı şekilde yönetebilmenin yolunu 
bulmaları gerekir. Örneğin, ülkeler iyi dönemlerde kamu tasarruflamı artırma 
yoluna gidebilirler120.

118 Kaminsky, G. L.. Reinhsrt, C. M. ve Vegh, C. A. (2004): When It Rains. It Pours: Procyclical 
Capital Flows and Macroeconomic Policies, NBER Working Paper, 10780, September.

119 Kaminsky, G. L., Reinhsrt, C. M. ve Vegh, C. A. (2004): When It Rains. It Pours: Procyclical 
Capital Flows and Macroeconomic Policies.s.3 1.

120 Kaminsky, G. L. Reinhsrt, C. M. ve Vegh, C. A. (2004).s.31-32.

4 7 8 Bilsay Kunıç’a Armağan



Yazıda 104 ülke verisi kullanılıyor ve 1960-2003 dönemi kapsanıyor. 
Türkiye, başka ülkeler yanında Arap ülkeleri ile birlikte “orta-diişük gelir” 
grubunda yer alıyor. Söz konusu dört uygunlaştırılmış (biçimlendirilmiş) olay 
yönünden ülkelerin durumları yazıda şekillerle gösteriliyor. Belirtilen dönemde, 
net sermaye girişinin dalgasal öğeleri ile gerçek GDP arasındaki bağıntının en 
yüksek düzeylere ulaştığı ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor121.

Bu olgulara açıklama getiren başka yazıların bulguları da aynı makalede (s. 1,2) 
belirtiliyor. Bunlar içinde bana en uygun görüneni M. Gavin, R. Perotti tarafından 
ulaşılan şu görüştür: Sürekli olarak dış kredi sınırlamaları ile karşı karşıya bulunan 
gelişen ülkeler kötü iktisadi koşullar yaşadıklarında borçlanma olanağına salıip 
olamamaktadır. Dolayısıyla, bu ülkeler ancak koşulların elverişli bulunduğu 
koşullarda, yani yalnızca bulabildikleri zamanlarda borçlanabilmektedirler.

The Economist dergisi122 altı göstergeye dayanarak gelişmekte olan (yükselen) 
ülkelerin ekonomileri için bir ısınma, şişme risk endeksi oluşturmuştur. Bu altı 
ölçüt şunlardır: Enflasyon, 2007sonrasındaki büyüme hızının ortalamasının 
önceki on yıllardaki büyüme hızıyla karşılaştırılması, işgücü piyasasının güçlü 
(tight) oluşu, aşırı kredi genişlemesi, gerçek faiz oranının düşük ya da eksi oluşu, 
cari açığın büyüklüğü.

Yazı bu endeksi kullanarak, 27 gelişmekte olan ülke için ısınmış ekonomi 
sıralaması yapıyor. Listenin başında Arjantin ve Brezilya yer alıyor. Türkiye 
ise ısınan yedi ülke arasında ve altıncı sırada bulunuyor. Yazıya göre, iç istemin 
iç sunumu aştığını gösteren cari işlemler açığının genişlemesi aşırı ısınmanın 
klasik bir işareti olarak alınabilir. Türkiye, bu açıdan özellikle endişe verici 
durumdadır. Çünkü Türkiye'de bu yıl, açığın ulusal gelirin yüzde 8’ine çıkacağı 
beklenmektedir.

Bu açıklamaların ışığında Türkiye için şu sonuçlara varıyorum: Son yıllarda 
(2001, 2002 sonrasında) Türkiye’ye, sermaye, kredi akışının, özellikle de sıcak 
para akımının temel nedeni küreselleşme, bu küreselleşmeye finansal akımların 
egemen olması, bu sermaye akımlarının bütün dünyaya yayılmasıdır. Bu genel 
çerçevede Türkiye, aşağıdaki özellikleri nedeniyle uygun bir akım hedefi 
olmuştur.

Türkiye’de, i) 2002 yılı ve ona yakın yıllarda faizler yüksekti. Böyle yüksek 
faiz ortamında Türkiye’ye sıcak para akımlarının iki temel öğesi olan DİBS’lerin 
ve hisse senedi piyasasının çekici olması doğaldır.

ii)Bir ara dış sermaye akımları üzerine konan vergiler kısa sürede kaldırılmış 
olduğu için ülkemizde bu tür sermaye kazançları üzerinde vergi yoktur.

iii)Son yıllarda IMF ile olan anlaşmalar sonlandırılmıştı ama 2000’li yıllarda 
varolan IMF anlaşmaları yabancı yatırımcılara güvence sağlıyordu.

121 Kamiıısky, G. L. Reinhsrt, C. M. ve Vegh. C. A. (2004). Şekil 1.
122 July 2ııd, 2011:65
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iv)Yakın yıllarda Türkiye’de faiz oranları düşüktü, ama faizler dışarıdaki bazı 
ülkelerde, örneğin ABD ve Japonya’da sıfırlanmış ya da eksi düzeylere inmişti. 
(Bilindiği gibi, sermaye piyasasında bir prim (ödül) vardır.)

v) Kısa ve istisnai dönemler dışında TL değer yitirmiyordu. Enflasyonun görece 
düşük olması da bir neden sayılabilse de asıl neden TL’nin değerli olması ve bu 
niteliği korumasıdır. Gerçekte, önceki yazılarımda da sıkça vurguladığım gibi, 
TL’nin değerli olmayı sürdürmesi, Türk ekonomisinde önceleri pek rastlanmayan 
istisnai bir olaydı. Sürekli sıcak para akımlarıyla sağlanan bu değerli TL durumu, 
aşağıdaki önemli sonuçları yaratıyordu.

Sürdürülmesi, karşılanması, kapatılması çok zor olan korkunç cari açıklar 
oluşuyordu.

Başka yazılarımda açıkladığım gibi, Türk imalat sanayi geniş ölçüde ve 
olumsuz yönlerde etkileniyordu.

Yeterli iş olanakları yaratılamıyor, işsizlik artıyor ya da yeterince düşmüyordu.
Buradaki inceleme konumuz açısından daha önemli olarak, sermaye ve sıcak 

para akımları TL’yi değerlendirerek, giren sıcak paranın çıkarken daha yüksek 
miktarda para (örneğin dolar) sağlamasına olanak yaratıyordu. Dolayısıyla 
yabancı sermaye ve fonlar bu gelişme yoluyla da ek gelirlere ulaşabiliyordu.

Bütün bu anlatılanlar, dış sermaye akımlarının, sıcak paranın Türkiye’den 
önemli kazançlar sağladığını göstermektedir. Bunların Türk ekonomisi için 
önemli masraf kaynakları oluşturduğu bellidir, ama asıl tehlike yukarda belirttiğim 
sürdürülemezliktir: Bu gelişmeler sonucunda 2003-2011 Nisan sonu dönemde 
250 milyar dolara erişen cari açık toplamını karşılayıp kapatma olasılığı çok 
düşük görünmektedir. Dolayısıyla, Türkiye ekonomisinin geleceğinde tehlikeli 
bunalımların yaşanması söz konusudur.

Ürkütücü olasılık, Türkiye’nin, günümüzde Yunanistan’ın yaşadığı gibi, 
borcunu ödeyemez durumlara düşmesidir. Bu olasılığın gerçekleşmesini 
engellemek için yetkililerin gerekli önlemleri alması gerekir. Aksi takdirde, 
Türkiye’nin geçmişte, Osmanlı döneminde yaşadığı borç ödeyememe durumuna 
düşebilmesinden korkulur. Diğer bir deyişle, borç ödememe söz konusu 
olduğunda, Türkiye bir yetkinliğe terfi etmemiş, yetkinleşmiş ülkeler arasına 
girme ayrıcalığından uzaklaşmış olur.

C.M.Reinhart, K.S.Rogoff yetkinleşmeyi (graduation) şöyle tanımlıyor133: 
Ülkelerin borçlarını ödeyebilme gücünü yitirmek durumundan uzaklaşması. 
Bu tanım, aşağıdaki farklı yaklaşımlarla açıklanıyor: Yaklaşık bir ifadeyle, 
yetkinleşme ekonomilerin uluslararası yatırımların yapılabildiği bir düzeye 
erişmesi ve bu düzeyin korunması şeklinde tanımlanabilir. Diğer sözcüklerle, 
yetkinleşme, birey başına gelirde asgari bir eşiğe ulaşma, genil ekonomik 
oynaklıklarda önemli bir düşüş sağlama durumu olarak da ifade edilebilir.
123 Reinhart, C. M. ve Rogofï, K.. S. (2009): This Time /.v Différent, Eight Centuries o f  Financial

Folly. s.283.
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Yukardaki açıklamalara uygun düşen diğer bir yetkinleşme tanımı kitapta şöyle 
veriliyor: Yetkinleşme, gelir dalgalanmalarına karsı mali ve parasal politikalar 
izleme kapasitesine ulaşma, en azından gelişmekte olan ülkelerin çoğunu esir 
alan, gelir dalgalanmalarına kosııt (dalgalanmalarla aynı yönde) olan ve istikrar 
bozucu nitelik taşıyan politikalar izlemekten uzaklaşma olarak da tanımlanabilir.

Burada, borçlarını ödeyemez duruma düşmenin yalnızca gelişmemiş 
ülkelerle sınırlı olmadığını eklemek istiyorum. Günümüzde (Haziran 2011) bazı 
Avrupa ülkelerinin böyle bir bunalım yaşadıkları ya da bunalım tehdidi altında 
bulundukları bilinmektedir. Esasında yaşanmakta olan bunalımın ABD kaynaklı 
olduğu da bellidir.

YineC.M. Reinhart, K.S. Rogoff a göre, 1920’lerde dünyaya büyük birküresel 
iyimserlik egemendi. Birinci Dünya Savaşının acı deneyiminin yinelenmeyeceği 
düşünülüyordu. Buna karşın, 1929’da küresel bir hisse senedi çöküşü olayı 
Büyük Depresyon dönemini başlattı. Benzer şekilde, 2007 ortasında ABD’de 
başlayan dünya çapındaki fınansal bunalımın öncesinde beş yıl süreli bir şişme 
dönemi yaşanmıştı.124 Son dönemlerde, çeşitli genil ekonomik oynaklıklarda, 
olasılıkla küresel yaygınlıktaki düşük enflasyon ortamından kaynaklanan bir 
düşüş gözleniyordu. Bu olgu, ABD'de ve Dünyada “büyük ılımlılık” olarak 
niteleniyordu. Neden birçok insan, bilim adamı 2007 yılındaki bu finaıısal 
bunalımın gelişini öngörememişti? Tabii ABD borç ödeyemez duruma düşmedi. 
ABD gelişmekte olan bir ülke olsaydı, döviz kuru düşer, faiz oranı fırlardı. Ama 
tam tersi oldu, dolar değerlendi, faiz oranı düştü. Ama uzun sürede, ABD döviz 
ve faiz kuru beklenen duruma dönebilir.

Bu ifadeler, 2008, 2009 bunalımı sonrasında durumun Türkiye’de de pek 
farklı olmadığını göstermektedir. Türkiye’de de TL değer yitirmemiş, faizler 
fırlamamıştı. ABD'nin geleceği için öngörülen tehlikeler ise Türkiye için çok 
daha büyük olasılık içermektedir.

5. Cari Açık
Konuya aşırı değerli (overvalued), düşük değerli (uııdervalued) ulusal para 

(örneğin TL) konusunu ele alarak başlıyorum. Burada temel bir sorun, Türkiye 
gibi adeta sürekli dış ticaret açığı veren bir ülkede, özellikle de bu açığın aşırı 
boyutlu düzeylere ulaştığı son yıllarda, TL nasıl oluyor da aşırı değerlenebiliyor 
sorusudur. Bu sorunun yanıtı fınansal küreselleşme, dış para akımları sayesinde 
bu olayın yaşanmakta olduğu cevabıdır.

Tabii, bilimde, iktisatta, en azından benim bilgilerim çerçevesinde her şey 
tartışmalı olduğu gibi, bu konuda da yoğun tartışmalar vardır. Bazıları TL’nin 
değerli olmadığını da savunur. Ayrıca, bazıları aşırı değerli parayı da yararlı 
bulur. Ben TL’nin, 250 milyar dolar cari açık verildiği 2002 yılı sonrası boyunca, 
aşırı değerli olduğu görüşündeyim. Bu değerlenmenin Türkiye’nin gelişmesini
124 Reinhart, C. M. ve RogoiT, K. S. (2009).s. 16-17-221-222-256.
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çok olumsuz yönlerde etkilediğini düşünürüm. Bu görüşümü çeşitli yerlerde 
açıkladım. Burada yalnızca benim görüşlerimi destekleyen bazı araştırma 
bulgularını özetlemekle yetiniyorum.

D.Rodrik’e göre125, dünyada iktisadi büyüme ile ilgili olarak yaşanmış 
çeşitli deneyimlerden çıkarılabilecek en güçlü kural, önemli ölçülerde aşırı para 
değerlendirmelerinden kaçınmanın gerektiğidir. Bu kural ülkeler arası istatistik 
verilerle güçlü biçimde desteklenmektedir. Aynı görüş P.Gala tarafından şu 
sözlerle ifade edilmektedir: Para değerlenmesi uzun dönem büyüme için iyi 
değildir126.

Ülkelerin çoğunluğu için, hızlı büyüme dönemleri düşük değerli ya da 
rekabetçi döviz kuru ile birlikte bulunmaktadır. Paranın düşük değerlenmesi 
yönündeki bir artış iktisadi büyümeyi, aşırı değerlenmenin azalışının yarattığı 
kadar güçlü bir biçimde güçlendirmektcdir127.

Düşük değerli para, dışsatıma kesimleri harekete geçirip destekleyerek 
finansal bunalımlardan kaçınabilmede yardımcı olur ve ekonomiyi çok daha iyi 
sürdürülebilir bir gelişme yoluna sokar. Aynı şekilde, düşük değerli para, ticaret 
konusu olan (tradable) kesimi geliştiren önemli bir araç olarak hizmet görür. Bu 
kesim ise genellikle çok devingen, yenilik ve verimlilik artışlarına büyük katkı 
getiren bir sektördür128.

Değerli paralar ise döviz kıtlıklarıyla, rant peşinde koşma ve yolsuzluklarla, 
sürdürülemeziikle, büyük cari açıklarla, ödemeler dengesi bunalımlarıyla ve 
dur-ve-kalk (stop-and-go) genil denge dalgalanmalarıyla birlikte bulunur. 
Bunların hepsi büyüme için zararlıdır. Asya’nın bölgesel bir özelliği, burada 
paraların düşük değerli tutulmasıdır. Buna karşın, Latin Amerika ve Afrika’da 
aşırı değerlenme dalgalarına sıkça rastlanır. Asya’da düşük değerli, rekabetçi 
döviz kuru dışsatım ve üretim başarılarının nedenidir. Buna karşılık, birçok 
Latin Amerika ve Afrika ülkesi döviz kurları değerlenmelerine bağlı olarak ciddi 
ödeme dengesi dalgalanmaları yaşamıştır.

Bu konuları inceleyen ABD kaynaklı yazılarda döviz kurlarını ticaret konusu 
olan ve olmayan malların göreli fiyatlarına indirgeyen bir anlayış gözlenmektedir. 
Bu ilişkiyi Rodrik, şöyle ifade ediyor: “Gerçek döviz kuru bir ekonomide ticarct 
konusu olan ve olmayan malların göreli fiyatıdır.” “Ticaret konusu olan mallar ile

125 Rodrik, D. (2008): The Real Exchange Rate and Economie Growth, in, D.W.Elmendorf, 
N.G.Mankivv, L.H.Summers (Ed.), Brookings Papers on Economie Activity, Fall.s.365.

126 Gala, P. (2008): Real Exchange Rate Levels and Economie Development: Theoretical 
Analysis and Econometric Evidence, Cambridge Journal o f  Economies, 2008 (2).s.287.

127 Rodrik, D. (2008): The Real Exchange Rate and Economie Growth. s.366. Bu konuda Henry,
P. B. (2008): Comments and Discussion, in, D.W.Elmendorf, N.G.Mankiw, L.H.Summers 
(Ed.), Brookings Papers on Economie Activity, Fall.s.413-414 ’e de bakılabilir.

128 Gala, P. (2008): Real Exchange Rate Lcvcls and Economie Development: Theoretical 
Analysis and Econometric Evidence, s.273-274.
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licaret konusu olmayan mallar arasındaki göreli fiyat (yani gerçek döviz kuru)”129 
Burada verdiğim aktarmaların temelinde şu temel olgu yatar: Ulusal para (TL) 

düşük değerli olduğunda ticaret konusu malların göreli fiyatları arlar. Bu da sanayi 
ürünleri gibi malları içeren etkinlikleri genişletip arttırır. Bu etkinliklerin artan 
getiri, dışsallık, yenilik üretme güçleri yüksek olduğu için, sonuçta büyüme artar. 
Değerli paranın etkisi ters yöndedir. Türkiye’nin son yıllarda yaşamakta olduğu 
sanayinin gerilemesi olayının temel nedeni de bu olgudur. Burada dövizlerdeki 
(ve borsalardaki) hareket ve oynaklıkların temel niteliğini belirtmek istiyorum. 
Bu hareketleri alanda çalışanlar “piyasa satın aldı” gibi ifadelerle açıklarlar. Ben 
bu görüşe katılmam. Bu değişkenler, bunları içeren piyasalar spekülasyonların 
egemen olduğu yerlerdir. Bu tür piyasalardaki etkinliklere nedeıı-sonuç ilişkileri 
değil, gerekçe uydurma, yaratma ilişkileri egemendir. Yani, bu piyasalar büyük 
para sahibi spekülatörlerin, kâr sağlama amacıyla gerekçe arayıp buldukları, 
uydurdukları yerlerdir.

Sonuçta bu piyasalarda büyük kârlar elde edilir, bazıları kayıplara uğrar. 
Kimileri bu kayıp üretme sürecine “keriz silkeleme” der. Bence birçok durumda 
silkelenen bütün ekonomi ve toplumdur.

5.1. Kuramsal Açıklamalar
Bu açıklamalarıma A.P. Thirlwall’in130 ödemeler dengesini (ÖD) ülkelerin 

büyümesinin temel değişkeni sayan modeli ile başlamak istiyoaım. Modele 
göre, açık bir ekonomide büyümenin önündeki belirleyici, egemen sınır ÖD’dir. 
Yazı, çeşitli gelişmiş ülkenin büyüme deneyiminin bu modele yakından uyduğu 
bulgularına ulaşıyor.

Bence bu model Türkiye’nin kalkınma, gelişme çabalarına da uygulanabilir. 
Çünkü Türkiye’nin, diğer gelişmekte olan ülkelerin önündeki temel sorun özellikle 
kırsal yörelerdeki verimlilik düzeyi düşük, bir bakıma gizli işsiz kütlelere üretken 
iş olanakları sağlamaktır. 131

Bu kalkınma olanağı günümüzde Çin (olasılıkla Hindistan dahil diğer Asya 
ülkeleri) tarafından ülke parasının değerini düşük tutmaya dayanan dışsatımın- 
yönelttiği bir büyüme modeli uygulanarak gerçekleştirilebilmektedir132. Aynı 
olanak, bence, sürdürülebilir büyüme yaratamayan, sıcak para akımlarına 
dayanan, bu nedenle aşırı değerlenen TL ile ve tüketimi, dışalımı, cari açığı öne 
çıkaran bir büyüme modeli ile gerçekleştirilemez.

129 Rodrik, D. (2008).s.366-384.
130 Thirlwall, A. R (1979): The Balance-of-Paymcnts Constraint as aıı Explanation oflntemational 

Growth Rate Differences, Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review. 128, pp. 45-53.
131 Obstfeld, M. ve Rogoff, K. S. (2005): Global Current Account Imbalances and Exchange 

Rate Adjustments. Brookings Papers on Economic Activity 1 ..s. 69’a göre Çin'in önündeki 
temel sorun da budur.

132 Srinivasan, T. N. (2005): Comments and Discussion, Brookings Papers on Economic Activity. 
I.s.131.
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Thirlwall’in modelini açıklamaya geçmeden, bazı yazarlar tarafından bu 
modelde yer alan görüşler niteliğinde düşünce ve kuramların R. Harrod’a 
(1933), hatta merkantilistlere kadar indirgendiğine dikkat çekmek istiyorum133. 
Bu nitelikte savların her kuram için söylenebildiğini belirterek ve bu konularda 
Thirlwall’un daha yeni bir yazısına134 bakılmasını önererek modelin özelliklerini 
açıklamaya geçiyorum.

Esasında modelin söylediği ÖD’nin yukarda belirttiğim temel rolüdür. 
Modele göre bu konuda şöyle bir ilişki vardır: İlişki, dışsatımın büyüme oranının 
dışalım istemi için gelir esnekliğine bölünmesiyle elde edilir. Bu ilişki de, bazı 
varsayımlar altında, ÖD denge büyüme oranının bir ölçüsü olarak alınabilir (s.
1,219).

Aynı yerdeki açıklamalara göre, sağlıklı bir ÖD’nin büyümedeki önemi, 
sağlıksız bir ÖD’nin varlığında ortaya çıkacak sorunlar anlatılarak şu şekilde 
özetlenebilir: Böyle bir sağlıklı ÖD bulunmadığında ekonominin sunum 
olanakları tam olarak kullanılamaz, yatırımlar kötü etkilenir, teknolojik gelişme 
zayıflar, bir kısır döngü oluşur. Esasında, dışsatımın-yönelttiği büyüme görüşünü 
savunanlar, gerçekte, neden ülkelerin büyüme oranlarının farklılık gösterdiği 
konusunda, ÖD sınırlaması kuramını ileri sürmüş olurlar.

Yazıya (s. 5/9) göre, modelin oluşturduğu sistemlerde bakışımsızlık 
bulunabilir. Bir ülke (sürekli artan açığı finanse edebilmesi durumu dışında), çok 
uzun bir süre ÖD denge büyüme oranından daha hızlı büyüyemese de, bir ülkenin 
daha yavaş büyümesini, bu süreçte büyük fazlalar biriktirmesini engelleyecek bir 
şey yoktur.

Yazı (1/9) şu görüşlerle başlıyor: Denison ve Maddison gibi iktisatçıların, 
ülkelerin büyüme farklılıkları konusunu inceleyen ncoklasik yaklaşımları 
ekonominin üretim yanı üzerinde yoğunlaşır. Bu yaklaşıma göre, ülkelerin farklı 
büyüme oranları gerçekleştirmeleri olayı üretim faktör sunumları ve verimlilik 
farklılıklarıyla açıklanabilir. Ama yaklaşım, neden ülkeler arasında böyle faktör 
ve verimlilik farkları bulunduğunu açıklayamaz.

A.P.Thirlvvall135 P.Krugman’ın 1989 tarihli yazısıyla ilgili olarak benzer 
nitelikte görüşler ileri sürüyor. Burada Krugman’ın şu görüşlerini aktarıyor: 
On yıllar boyunca süren ödemeler dengesi sorunlarının uzun süreli büyümeyi 
engelleyebileceği görüşünü kabullenmek kökünden anlamsız görünüyor... 
Ayrıca, hepimiz biliyoruz ki, ülkelerin büyüme oranları arasındaki farklar 
esasında toplam faktör verimliliğindeki artış oranları içinde belirlenmektedir...
133 Dııtt, A. K. (2002): Thirlwall’s Law and Uneven Development, Journal o f  Post Keynesian 

Economics, Spring 2002.s.367 (dipnot).
134 Thirlwall, A. P. (1997): Reflections on the Concept o f Balance-of-Payments-Constrained 

Growth, Journal o f  Post Keynesian Economics. Spring 1997, Vol. 19, No. 3.
135 Thirlwall, A. P. (1997): Reflections on the Concept o f Balancc-of-Payments-Constrained 

Growth, s. 3/9.
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Uygun bulunmayan gelir esnekliklerinin yarattığı ödemeler dengesi olgularını 
toplam faktör verimliliği büyümesine bağlayan kanalı ise görüp belirleyebilmek 
zordur.

A.K. Dutt’a 136 göre Thirlwall modeli neoklasik büyüme modelinden farklıdır. 
Bu neoklasik modele göre, büyüme işgücü sunumu ve dışsal teknolojik 
gelişme tarafından belirlenir. Bilindiği gibi, bu modeli içsel büyüme modelleri 
izlemiştir157. Thirlwall modelinde ise büyümeyi istem sınırlar. İstemin artışı ise 
ÖD sınırlılıkları tarafından kısıtlanır. ÖD sınırlılıklarını kısıtlayan ise dışsatımı 
artırma zorlukları ve dışalıma olası istemin gelir esnekliğidir.

Yazıda (Thirlwall,1979), Tablo l ’de 1953-1976 dönemi kapsanarak bazı 
gelişmiş ülkelerin başarını sonuçları gösteriliyor. Örneğin ABD için, hepsi yüzde 
olarak şu veriler sunuluyor: Gerçek ulusal gelir artışı (değişmesi) 3.23, dışsatım 
hacmindeki değişme 5.88, dışalıma istemin gelir esnekliği 1.51, ÖD denge 
büyüme oranı 3.89. (s. 7/9). Bu modeli ABD ekonomisi açısından inceleyen bir 
yazıda (Ateşoğlu, 1997), modelin hipotezinin birçok ülkede denendiği, genellikle 
ulaşılan sınama bulgularının Thirlwall yasasını desteklediği söyleniyor.

Bu sayılara göre, ABD’nin büyüme oranı (3.23), dışsatımın büyüme oranının 
(5.88), dışalıma istemin gelir esnekliğine oranına (5.58/1.51 = 3.89) bağlıdır. 
Sayıların (3.23 ve 3.89) birbirine yakın olduğu görülmektedir.

Böylece, yazıya (s. 8/9) göre ülkelerin büyüme oranları arasındaki farklılıkları 
açıklayacak temel neden istemin artış oranları farklılıklarında aranmalıdır. 
Ülkelerin çoğunda ise, istemin büyümesi üzerindeki en büyük sınır ÖD’dir. 
Benim (Thirlwall’in) modelim ve görgül kanıtlar dışsatımın yönelttiği model 
savunucularına büyük destek sağlıyor. Modelimden elde edilen basit denklem 
ülkeler arası büyüme başarımının çok iyi bir öngörüsü oluyor.

Thirlwall yasasını sınayan bazı çalışmaları değerlendirmesi yanında, bu 
yasa modelinin görgül niteliklerini üç ülke için irdeleyen diğer bir yazı138, bu 
ülkeler için şu sonuçlara varıyor: İkinci Dünya Savaşı sonrasının büyük kısmında 
ABD ve İngiltere (Birleşik Krallık) büyüme oranları kendi ÖD denge büyüme 
oranlarına yakın olmuştur. Buna karşılık, Japonya’nın büyümesi ülkenin 
ÖD denge büyümesinden daha yavaştır. Japonya’nın bu durumu, incelenen 
dönemlerin büyük kısmında, büyük cari fazla vermesiyle tutarlıdır. Öte yandan, 
gelişmesi başka bir yolla incelendiğinde, Japonya’nın büyümesinin bile ÖD 
denge büyümesine yakın olduğu da söylenebilir. Aynı yazıda (s. 358), bu 
konulardaki çalışmalarda ABD’nin dışalım istem esnekliğinin genellikle dışsatım
136 Dutt, A. K. (2002): Thirlvvall’s Law and Uneven Development.s.368.
137 ökz: Bıılutay, T. (1995): Yeni Büyüme Kuramları ve Biiyiime. Kalkınma Konusunda Diğer

Bazı Yaklaşımlar, DPT Yayını, Ocak 1995.
138 McConıbie, J. S. L. ( 1997): On the Empirics ol' Balance-of-Payments-Constrained Growth,

Journal o f  Post Keynesian Economics. Spring 1997, Vol. 19, No. 3.S.37I- 373.
45-360'de H.Hieke'nin çalışmaları da ele alınıyor.
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istem esnekliğinin çok üstünde olduğu bulgusuna ulaşıldığı belirtiliyor. Biraz 
ileride, s. 360’da, J.S.L.McCombie, H.S.Ateşoğlu’nun 1995 tarihli bir yazısında 
ABD ekonomisini incelerken iki dönem (1947-73 ve 1973-92) ayırdığını, ikinci 
dönemde dışalım isteminin gelir esnekliğinde bir artış olduğu bulgusuna ulaştığını 
söylüyor139.

H.Hieke’nin yazısı140 şu sonuçlara ulaşıyor: Veriler iki döneme (1950-66 ve 
1967-90) ayrıldığında, bu yazının İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD ekonomisi 
hakkındaki bulguları ThiıKvall yasasını desteklemektedir. Ama aynı bulgular 
yasanın sınanmalarının seçilen döneme bağlı, duyarlı olduğunu da göstermektedir. 
Çünkü her dönemde dışalım isteminin gelir esnekliği değişebilmekte ve her 
dönemde sermaye akımlarının büyüme oranının etkisi farklı olabilmektedir. 
Dolayısıyla, yasanın çözümlemesi ülkeler ayrı ayrı incelenerek yapılmalıdır. 
Özetle, bu yazının sonuçları, dışsatımın büyüme oranıyla gelirin büyüme oranı 
arasında doğrudan, kalıcı (secular), nedensel bir ilişki bulunduğu şeklinde 
yorumlanamaz.

Gelişmiş ülkeleri inceleyen ThirlwalPun 1979 tarihli yazısı şu ifadeyle son 
buluyor (s. 9/9): Bu yazıda gelişmiş ülkeler üzerinde durduk. Ama savunduğumuz 
görüş, olasılıkla, gelişen ülkeler için daha da geçerlidir. Ben de yazarın bu 
görüşüne katılıyorum. Nitekim, modeli Latin Amerika ülkeleri üzerinde sınayan 
bir çalışmada141 ödemeler dengesi sınırlaması altında olan ülkelerin dışsatım 
büyüme oranını arttırmak ve dışalım esnekliğini düşürmek yolunda hareket 
etmeleri öneriliyor.

Yukarda da yararlandığım Dutt’ un yazısında bu konuda şu görüşleri ileri 
sürüyor: Thirlwall’in makaleleri ülkeleri tek tek ele alıyor. Oysa model zengin ve 
yoksul ülkelerin gelişme, büyüme farklılıklarını incelemek için de kullanılabilir.

Bu nitelikteki çalışma şu önemli iki sonuca ulaşıyor: i) Güney (yoksul) 
ülkelerinin dışalım istemi, (gelişmiş) Kuzey ülkelerinin dışalım istemini aştığında, 
yoksul ülkelerin gelişmiş ülkelere yakınlaşması sağlanamaz, tersine aradaki fark 
artar (s. 386). ii) Thirlwall yasası her yerde geçerli olmamaktadır.

Geçersizlik özellikle aşağıdaki özelliklere sahip gelişmemiş ülkelerde ortaya 
çıkmaktadır: a) Gerçek döviz oranlarının ya da gerçek ticaret hadlerinin değişme 
eğilimi içinde olduğu, ve b) geniş sermaye girişi ya da çıkışı yaşamış olan 
gelişmemiş ülkeler (s. 373).

139 McCombie, J. S. L. (1997): On the Empirics o f  Balance-of-Payments-Constrained Growth.s.
345-360.

140 Hieke, H. (1997): Balance-of-Payments-Constrained Growth: A Reconsideration o f  the
Evidence for the U.S. Economy.Journal o f  Post Keynesian Economics, Spring 1997, Vol. 19.
No. 3.S.323-324.

141 Holland, M., Vieira, F. V., C'anuto, O. (1997): Economic Growth and the Balance-of-
Payments Constraint in Latin America, Journal o f  Post Keynesian Economics, Spring 1997,
Vol. 19, No. 3.
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Burada ABD'de cari açık konusunu inceleyen bir yazıda"2 belirtilen ilgili 
bazı araştırma bulgularına da değinmek istiyorum. Bunlara göre, sanayileşmiş 
ülkelerde sürekli cari açık dengesizlikleri görece daha sağlıklı bir biçimde 
sonuçlanmaktadır. Bu tür ülkelerde, ticaret açıkları gerçek para değerinde 
düşüşlerle birlikte bulunmakta, bu değer kayıpları tüketim tarafından yaratılan 
açıklarda daha büyük olmaktadır.

ThirhvalPın yazısı şu basit sonuca ulaşmaktadır: Dışsatımın yavaş bir hızla 
arttığı, bu özelliğin dışalım isteminin gelir esnekliğinin görece yüksek bulunması 
olgusu ile birleştiği ülkeler için, bu yazının iletisi (mesajı) açıktır: Ülkenin ürettiği 
mallar hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çekici, cazip değildir (s. 9/9).

Bütün bu açıklamalar, bu konuda her şeyin üretimin kalitesine, piyasa 
değerine bağlı olduğunu göstermektedir. R.N. Cooper’in143 ABD’nin cari açığını 
sürdürebilme gücü hakkındaki sonuç niteliğindeki görüşü şöyledir: ABD’nin 
pazarlanabilir varlıklar üretmekte karşılaştırmalı üstünlüğü bulunduğuna 
inanıyorum. Bu malları dünyada satabiliyoruz. Ülkenin, bu malların satışından 
elde ettiği kazançları verimli şekilde kullanabildiği sürece, yaşadığı açıklar 
sürecini sonuna dek sürdüreınemesi için bir neden görmüyorum.

Türkiye’nin durumunu göz önüne alarak yukarıdaki açıklamalardan şu 
özetleri çıkarıyorum: i) Ödemeler dengesinde denge kalkınma çabalarında çok 
temel bir rol oynar. H.Sönmez Ateşoğlu’nun (1997) sözcükleriyle, uzun sürede 
bir ülkenin gerçek büyüme oranı cari işlemler dengesiyle tutarlı bulunmalıdır. Dış 
ticaret açıkları, cari açıklar büyümeyi, daha çok uzun sürede, olumsuz yönlerde 
etkiler. Japonya örneğinde olduğu gibi, cari fazla bile büyüme için zararlı 
olabilir, ii) Dönemler, ülkeler farklı koşul ve özellikleriyle bu dengesizliklerin 
niteliklerini, etkilerini geniş ölçüde belirler, iii) Türkiye’de bugün olduğu gibi 
geniş ölçüde dışalım içeren bir dışsatım değil, net dışsatım ülkelerin büyümesinin 
ve kalkınmasının temel değişkenlerinden biridir, iv) Sıcak paraya, dışalıma, 
tüketime dayanan, Türkiye’nin uygulamakta olduğu büyüme modeli büyük 
tehlikelere açıktır, modelin sürdürülebilmesi çok zordur, v) Döviz kurları aşırı 
değerlenme, değer yitirme dalgalanmaları içinde bulunan, dış sermaye akımlarına 
açık olan ülkeler bir süre için ÖD sınırlamaları dışında kalabilmektedir. Bu olgu 
Türkiye’nin yaşamakta olduğu durumu da yansıtmaktadır, vi) Sonuçta ülkelerin 
büyümesini, gönencini belirleyecek değişken, ürettiği mal ve hizmetlerin cazip 
ve yüksek kalitede olmasıdır. Bu başarı sağlanamadıkça, her tür başarı göstergesi 
(örneğin dolar cinsinden birey başına gelir artışı) yanıltıcı olur.

Bu düşüncelerle Türkiye’de cari açığın durumunu sayılarla açıklamaya 
geçeceğim. Ama ona geçmeden iki önemli noktaya değinmek istiyorum, i)
142 Obstfeld, M. ve Rogoff, K. S. (2005): Global Current Account Imbalances and Exchange 

Rate Adjustments,s .271.
143 Cooper, R. N. (2005): Comments and Discussion, Brookings Papers on Economic Activity,

1: 2005.S.I25 -  128.
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Cari açıklar açısından Türkiye ve ABD’yi kısaca karşılaştırmak, ii) Cari açığın 
önemini, özelliklerini, tehlike ve sonuçlarını özetlemek.

5.2. Cari Açıkta Türkiye-ABD Farkı
M.Obstfeld ile K.S.RogofFa'44 göre, cari denge esasında dışticaret dengesine 

net faizlerin ve kâr paylarının (dividend) eklenmesinden ibarettir. Günümüzde 
ABD’nin yurt dışındaki varlıklarından sağladığı gelir ve kendisine borç verenlere 
ödediği para kabaca birbirine eşittir. Dolayısıyla, ABD’de ve birçok diğer ülkede 
cari işlemler dengesi ve ticaret dengesi miktar açısından birbirine çok benzer 
durumdadır. Oysa, aşağıda göreceğimiz gibi, Türkiye’de bu iki denge ya da 
dengesizlik birbirinden çok farklıdır.

Aynı yazıda (s. 73) söylendiği gibi, bugüne dek ABD’nin yurt dışındaki 
varlıklarından sağladığı kazanç oranları, tutarlı bir şekilde dış borçlarına ödediği 
faizlerinden çok yüksektir. Bu getiri farklılığının temel nedenleri şunlardır: i) 
Bazı getiri farklılıkları şans sonucudur, ii) Yabancı ülkelerin bir kısmının merkez 
bankaları büyük miktarlardaki rezervlerini (düşük faizli) ABD hazine bonolarına 
yatırmaktadır.

iii) Uluslararası finansal ve ticari ilişkilerde doların adeta tek ayrıcalıklı 
durumu vardır. H.Hieke bu konuda şunları yazıyor145: ABD, son borç veren 
niteliğiyle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde tek, biricik (unique) durumda 
bulunmuştur. Özellikle Bretton Woods dönemi sonrasında ABD kapsamlı iç 
ekonomi öğeleriyle hareket eden genişletici bir politika izleyebilmiştir.) iv) 
ABD’nin yurt dışı varlıklarının büyük kısmı hisse senedi ya da benzer türden riski 
yüksek borç senetleridir. Buna karşın, yabancıların bu türden ABD varlıklarına 
rağbeti daha azdır. Dolayısıyla, ABD hisse senedi ödülünden (premium) daha çok 
yararlanır.

Türkiye’nin dış varlıkları çok değildir. Rezervlerinden aldığı faizler düşüktür. 
Ödemeler dengesindeki, artı yönde önemli katkısı olan kalemler turizm, inşaat 
hizmetleri, işçi gelirleri gibi öğelerdir. (İşçi dövizlerine de Merkez Bankası 
yüksek faiz öder.)

Burada cari açık konusunda iki noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Cari 
açığın finansmanında Türkiye portföy yatırımları yanında özelleştirme ve 
ortaklık yoluyla dış para akımlarından da yararlanmaktadır. Bu konuda iki 
nokta vurgulanmalıdır: Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de özelleştirmeler 
verimlilik artışı sağlamak, reformlar yapmak amacından ziyade, devletler 
tarafından kullanılacak kaynaklar elde etmek gayesiyle yapılmaktadır. 
Yabancılara yapılan özelleştirmelerin, bu arada ticaret merkezlerinin amacı da 
verimlilik artışı yoluyla bu olanakları geliştirmekten ziyade, Türkiye’deki mevcut

144 Obstfeld, M. ve Rogoff, K. S. (2005).s.67-73.
145 Hieke, H. (1997): Balance-of-Payments-Constrained Growth: A Reconsideration o f the

Evidence for the U.S. Economy.s.324.
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Üçüncü sorun olan sanayiden uzaklaşma konusunda son dönemlere ait sayılar 
sunmak istiyorum.

Tablo 6: İmalat Sanayiinin GSYH İçindeki Payları (% )

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

23.9 21.9 20.1 19.1 17.8 17.7 17.4 17.3 17.2 16.8 16.2 15.2 15.5

Kaynak: 1998-2006 dönemi için (TUIK, istatistik Göstergeler, 1923-2007: 686; 2007 ve 
sonrası için (TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010: 366).

Bunlar 1998 sonrasında Türk imalat sanayiinin (2010 yılı hariç) sürekli pay 
kaybına uğradığını, 1998’de %24’ten 2010’da % 15.5’e düştüğünü göstermektedir. 
Bunun çok önemli bir oran kaybı olduğu bellidir.147 Burada değinmekle 
yetineceğim ilgili bir önemli nokta, 2002 yılı ile 2009 yılı arasında imalat sanayii 
kesiminde çalışanların oranının az da olsa artmış olmasıdır. Bu oran 2002’de 
17.47, 2009'da 18.56’dırl4S. Öte yandan, yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, aynı 
dönemde imalat sanayiinin gelir payı 17.8’den 15.2’ye düşmüştür; pay tüm 2003-
2010 döneminde 17.8’in altındadır. Bu sayılar bu dönemde imalat sanayiinde 
bir verimlilik azalışı olduğunun göstergesidir. (Önemli bir konuya, Türkiye’de 
günümüzde % 75 civarında olan sanayide kapasite kullanımı oranlarının geçmişe 
oranla düşük oluşuna da dikkat çekilmelidir.)

5.4. Türkiye'de Cari Açık ve Bazı Dış Ticaret İlişkileri 
Son yıllarda, AKP iktidarı döneminde dış ticaret alanında yaşanan durum 

Cumhuriyet döneminde benzerine rastlanmayan bir olaydır. TL aşırı ölçülerde 
değerlenmiş, korkunç dış ticaret açıkları ve cari açıklar oluşmuştur. Şimdi 
verilerle açıklayacağım gibi bu açıklar bence sürdürülemez niteliktedir.

Bu açıklar karşısında bazı devlet yetkilileri yabancı yatırımcılara, sıcak para 
sahiplerine güven ve yeterli getiri sağlayabilmeye devam edebildikçe sorun 
yoktur demektedirler. Ama günümüzde Yunanistan’ın yaşamakta olduğuna 
benzer durumda güvenin sağlanabilmesi güçtür. Bu güçlük aşılabilse dahi 
açıkların neden olduğu yük, masraf çok büyüktür.

147 Türkiye’de sanayinin 2003-2008 dönemindeki işlendirme gelir paylan için (Bulutay, 2009: 43) 
e bakılabilir.

148 TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, 2008: 160, 163; Türkiye İstatistik Yıllığı, 2010: 178, 181 
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Tablo 7: T ürk iye  Dış T icare tine  İlişkin Veri ve O ra n la r  (Milyon Dolar)

Yıllar

Dış ticaret 
Dengesi 

(D

Cari Açık / 
Dış Ticaret 

Dengesi 
(2)

(Dışsatım 
+Dışalım) / 
Ulusal Gelir 

(3) Yıllar

Dış ticaret 
Dengesi 

(4)

Cari Açık/ 
Dış ticaret 
Dengesi

(Dışsatım 
+Dışalım) / 
Ulusal Gelir 

(6)
1977 -4043 - 0.1232 1994 -5164 0.3127

1978 -2311 0.6136 0.1031 1995 -14072 0.1662 0.3372

1979 -2808 0.4177 0.0897 1996 -20402 0.1194 0.3641

1980 -4999 0.6421 0.1582 1997 -22298 0.1183 0.3889

1981 -4230 0.4537 0.1907 1998 -18947 - 0.3529

1982 -3097 0.2696 0.2272 1999 -14084 0.0966 0.3630

1983 -3507 0.5212 0.2474 2000 -26728 0.3674 0.4114

1984 -3624 0.3884 0.3027 2001 -10065 - 0.4992

1985 -3385 0.2993 0.2885 2002 -15495 0.0982 0.4843

1986 -3648 0.4016 0.2469 2003 -22087 0.3638 0.4874

1987 -3968 0.2031 0.2832 2004 -34373 0.4198 0.5263

1988 -2673 - 0.2874 2005 -43298 0.5127 0.3951

1989 -4167 - 0.2549 2006 -54041 0.5968 0.4276

1990 -9343 0.2810 0.2339 2007 -62791 0.6121 0.4275

1991 -7454 - 0.2307 2008 -69936 0.6000 0.4501

1992 -8156 0.1155 0.2377 2009 -38786 0.3607 0.3941

1993 -14083 0.4530 0.2505 2010 -71559 0.6786 0.4070

Not: Tahlnda kullanılan ulusal gelir kavramı, 1977-2004 dönemi için GSMH, 2005-2010 
dönemi için GSYH'dır. Boş geçilen yıllarda cari açık değil, cari fazla vardır. 
K aynaklar: Kaynak olarak. DİE (TÜİK) Türkiye İstatistik Yıllıkları kullanılmıştır.
Dış ticare t dengesi say ıları; 1977-1999 dönemi için, Yıllık 2002: 525’den; 2000-2010 
verileri, 2000 için, Yıllık 2004, s. 275’ten, 2001-2004 sayıları Yıllık 2005, s. 281’den, 
2005 sayısı Yıllık 2009, s. 281’den, 2006-2010 sayıları Yıllık 2010. s. 289’dan alınmıştır. 
C ari açık sayıları Tablo 8’deıı alınmıştır. Dışsatım arlı dışalım (dışticaret hacmi) 
sayıları; 1977-1999 dönemi için Yıllık 2002: 525’ten; 2002-2010 sayıları, 2000 için Yıllık 
2004: 275’ten, 2001-2004 sayıları Yıllık 2005: 281’den, 2005 sayısı Yıllık 2009: 281’den, 
2006-2010 sayıları Yıllık 2010: 289’dan alınmıştır.
Gayrisafi milli hâsıla verileri, 1977-1999 dönemi için, Yıllık 2002: 633’den, 2000 yılı 
için Yıllık 2004: 347’den, 2001-2004 dönemi için Yıllık 2005: 357'den; GSYM verileri 
2005 yılı için Yıllık 2008: 327’den, 2006-2010 sayıları Yıllık 2010: 366’dan alınmıştır.
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İlgili bir tepkiyi de belirtmek isterim: Cari açıklara dikkat çekilmesine bazı 
kesimler, “dış ticarete ilişkin açıklar Türkiye’nin yapısal sorunudur” sözleriyle 
yanıt vermektedirler. Bu yanıt çok yanıltıcıdır. Çünkü söz konusu ürkütücü cari 
açıkların eski cari açıklarla bir benzerliği yoktur. Bu korkunç açıklar, şimdi 
vereceğim sayıların gösterdiği gibi, son döneme, 2000 yılı, özellikle dc 2003 ve 
sonrasına özgüdür. Ayrıca verilerin gösterdiği sonuç özünde bir iktisat sorunu 
olmasının çok ötesinde, apaçık bir basit aritmetik sorunudur.

Bu düşüncelerle ilgili alanlardaki verileri iki tablo halinde sunma yoluna 
gittim. İlk tabloda dolar değerleriyle dış ticaret dengesi, dışsatım artı dışalım 
verilerini veriyorum. Bunlara ve ulusal gelir ve cari açık sayılarına dayanarak 
ulaştığım bazı oranları da tabloda gösteriyorum.

Tabloda şu olgular gözlenmektedir: i) Kapsanan dönemde Türkiye’de dış 
ticaret daima açık vermiştir. Esasında bu açık durumu 1947 yılı ve sonrasında 
sürekli olarak yaşanmıştır. Türkiye dış ticareti 1928, 1929, 1938 yıllarında da açık 
vermiştir. Ama savaş ve bunalım yılları olan 1930-1946 döneminin söz konusu üç 
yıl dışındaki diğer tüm yıllarında dış ticaret dengesinde fazla vardır.

ii) Dış ticaret açığı 1990 yılı öncesinde görece ılımlı düzeydedir; açık bu yıl 
ve sonrasında (bunalım yılları dışında) hızla artma eğilimi içine girmiş; 2003, 
2004 sonrasında, 2009 bunalım yılı dışında, her yıl daha da hızlı artarak büyük 
hacimlere ulaşmıştır.

iii) Bu eğilimlere koşut olarak dışsatım ve dışalımın toplamı (dış ticarct hacmi) 
hızla yükselmiş, toplamın ulusal gelir içindeki ağırlığı giderek artarak, son yıllarda 
yüzde 40’lara varmış, hatta bu oranları da aşabilmiştir. (2001-2004 yıllarındaki, 
sonraki yıllara göre daha büytik oranlar, önceki (2001-2004) sayıların GSMH’ya, 
sonraki yıllardaki verilerin GSYH’ya oranlanmasının sonucudur.)

iv) Benzer bir gelişme cari açığın dış ticaret dengesi içindeki ağırlığında da 
yaşanmıştır. Önceki bazı yıllarda da benzer gelişmeler vardır, ama asıl kalıcı ve 
büyük oran 2003 ve sonrasında ortaya çıkmıştır.

Cari açıktaki bu eğilimleri daha yakından görebilmek amacıyla, bu açığın 
1977- 2010 dönemindeki değerlerini ayrı bir tabloda vermeyi uygun gördüm ve 
aşağıdaki tabloyu oluşturdum.

Tablo’da belirtildiği gibi verileri TÜİK (DİE), Türkiye İstatistik Yıllıklarından 
derledim. Bu sayılarda, farklı yıllıkların aynı yıllara ait verileri arasında bazı 
farklılıklar vardır. (Cari açıklar tablosunda bu farklılıklar gözlenebilmektedir.) 
Aşağıdaki hesaplarda, bir yıla ait veriler içinden daha yeni yıllığın sayılarını 
kullandım. Toplamları elde ederken eksilerin toplamından artıların toplamını 
çıkardım.

Tablo’da izlenebildiği gibi, 1977-1979 döneminde, cari açık toplamı 794 
milyon dolardır. Sonraki 1980’Ii yılların (on yılın) toplamı 9926, I990’lı yılların 
toplamı 13848 milyon dolardır. 2000 yılı ve sonrasına ait son dönemin iki ayrı
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toplamı şöyicdir: 2000-2009 on yıl değeri 181117, AKP iktidarı dönemi olan 
2003-2010 toplam değeri ise 219855 milyon dolardır. 2011 'in beş ayı toplamı ise 
37274 milyon dolara ulaşmaktadır.

Bu sayılar şunları göstermektedir: i) 2003 ve sonrasında, bunalım yılı olan 2009 
dâhil hiçbir yılda cari fazla sağlanamamıştır. Oysa önceki dönemlerde özellikle 
bunalım yıllarında cari fazla sağlanabilmiştir, ii) 2003 yılından başlayarak cari 
açık, 2009 bunalım yılı hariç, sürekli olarak ve önemli miktarlarda artmıştır,
iii) 2009 bunalım yılında bile cari açık 1980'li ve 1990Mı onar yıllık cari açık 
toplamlarından fazla olmuştur, iv) Aynı şekilde, 2004 yılının cari açığı, 1980’li 
ve 1990’lı yılların onar yıllık cari açıkları toplamının her birinden daha yüksektir.

Tablo 8: Cari İşlemler Dengesi (Hesabı) (Milyon Dolar)
Yıllar (O (2) (3) Yıllar (4) (5) (6)
1977 3385 1994 2631

1978 -1418 1995 -2339

1979 -1173 1996 -2437

1980 -3210 1997 -2638

1981 -2052 -1919 1998 1984

1982 -1166 -835 1999 -1360

1983 -2234 -1828 2000 -9819

1984 -1997 -1407 2001 3396

1985 -1013 2002 -1522

1986 -1528 -1465 2003 -8036

1987 -982 -806 2004 -15599 -14431

1988 1503 1596 2005 -22604 -22088 -22198

1989 961 2006 -32193 -32051 -32249

1990 -2625 2007 -37996 -38219 -38434
1991 258 2008 -41416 -41416 -41959

1992 -942 2009 -13991

1993 -6380 2010 -48557

Kaynaklar: K aynak  o la rak  TÜİK. (D İE ), Türkiye İsta tistik Yıllıkları k u llan ılm ış tır. 
S ü tun  (1) için 1985 Y ıllığı: 429; S ü tun  (2) için 1989 Y ıllığı: 415; S ü tun  (3) için 1994 
Yıllığı: 683; S ü tun  (4) için  2002  Y ıllığı: 628 ve 2004  Y ıllığı: 341; S ü tun  (5) için 2008 
Y ıllığı: 321; S ü tun  (6)da 2005 y ılı değeri için 2009  Y ıllığı: 348, son rak i say ıla r için 2010 
Y ıllığı: 356.

Çarpıcı olarak, 2005 yılında cari açık (-22198) 1980’li ve 1990’lı yirmi yıl cari 
açıklar toplamına (23774) çok yaklaşmıştır. Fark giderek artmış, 2010 yılı cari 
açığı I980'li ve 1990’lı yılların 20 yıllık toplamının iki katını aşmıştır. Çok daha
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çarpıcı bir durum, 2011 ’in ilk iki aylık cari açık toplamı (12073) 1980'li on yıllık 
toplamı (9926) aşmış, 1990’lı on yıllık toplama (13848) da çok yaklaşmıştır.

Yukarda belirttiğim masrafın bir göstergesi olarak, DPT verilerine dayanıp 
son yıllardaki “net faktör gelirleri“ verilerini de aktarmak istiyorum. Bu amaçla 
Tablo 9 ’u veriyorum.

Tablo 9: Net Faktör Gelirleri ve Kamu Sabit Sermaye Yatırımı
(C a ri F iya tla rla , M ilyo n  TL)

Yıllar 2007 2008 2009 2010

DPT. 2010  Yılı 
Program ı

N et Faktör 
G elirleri -9296 -10434 -1 3 5 3 9 "1 -13575 ,2)

K am u Sabit
Serm aye
Yatırım ı

32534 39123 38376 (l> 44477*2)

DPT, 2011 Yılı 
P rogram ı

N et F ak tör 
G elirleri -12665 -10888">

K am u Sabit
Serm aye
Yatırım ı

39342 53933">

Notlar: (1) G erçek leşm e  T ah m in i, (2) P rogram .
Kaynaklar: DPT, 2010 Yılı P rog ram ı; s. 19, DPT, 2011 Yılı P rog ram ı, s. 20.

Bu sayılar Türkiye’nin üretiminden yurtdışına gönderilen gelirleri 
göstermektedir. Önemli değerler ifade eden bu verileri, aynı yıllardaki kamu 
kesiminin “sabit sermaye yatırımlarına” oranladığımızda, DPT, 2010 yılı 
programına göre 2007-2010 döneminde yüzde 30.32, DPT, 2011 yılı programına 
göre, 2009-2010 dönemi için yüzde 25.25 sayılarına ulaşıyoruz. Bu sayılar, 
Türkiye’nin yurt dışı sermaye akımları karşılığında yıllar, dönemler boyu sürecek 
önemli kaynak aktarımı yaptığını ve yapacağını göstermektedir.

Cari açığı mazur göstermeyi amaçlayan bir açıklamada, cari açığın geniş 
ölçüde enerji masraflarının sonucu olduğu söylenir. Böyle olsa bile, bu ifade 
cari açığı haklı kılmaz. Ayrıca bu ifade gerçeğe de tam uymamaktadır: Enerji 
harcamaları önemlidir, ama daha önemli diğer harcama kalemleri vardır.

DPT’nin149 diğer bir yayınında, bunalım öncesi bir yıl olan 2008 yılında, ham 
petrolün ve “işlem görmüş + işlem görmemiş yakıt ve yağların” oranları şöyledir: 
Ham petrol için yüzde 10.31, sözkonusu yakıt ve yağlar için yüzde 30.82. Aynı 
yılda, ara malları içinde “sanayi için işlem görmemiş maddelerin” payı % 9, 
“sanayi için işlem görmüş maddelerin” oranı % 43’tür. Aynı paylar “yatırım

149 D PT (2010b): Temel Ekonom ik Göstergeler, E k im -K asım -A ralık .s .46 -47 .
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malları ve taşımacılık araçlarının aksam ve parçalan” için, sırasıyla, % 6 ve 
% 7 olmuştur. Görüldüğü gibi en büyük pay “sanayi için işlem görmüş maddelere” 
aittir.

6: Ö zet ve Sonuç

Bence, bu yazının kapsamı çerçevesinde son zamanlarda yaşanmakta olan 
en önemli olay, dünyanın iki gruba ayrılmış olmasıdır. Bu gruplardan ilki Batı 
dünyasıdır. Bu dünyada sanayiden uzaklaşma, finansal alan ve etkinliklerde 
yoğunlaşma, borçlanma egemendir. Son yıllarda bunlara ekonomide durgunluk, 
gerileme, bunalım psikolojisinin büyük, ezici ağırlığı ve kötümserliği eklenmiştir.

İkinci grup, başta Çin olmak üzere, Asya’nın gelişmekte olan yükselen 
ülkelerinden oluşmaktadır. Bu ülkelerde tasarruf, yatırım, daha önemlisi sanayi, 
dışsatım devingenliği ön plandadır, borçlanma azdır. Bu ekonomilerin dünya 
ekonomisindeki ağırlığı son dönemlerde artmıştır. Çok daha önemlisi, son 
yıllarda dünyanın ekonomik büyümesinin büyük kısmı bu ülkeler tarafından 
yaratılmaktadır. Bu ekonomilerin önünde yararlanabilecekleri büyük bir 
verimlilik farkı ve potansiyeli vardır150.

Gelişmekte olan ülkelerin bu başarısı çok önemli bir tarihsel değişmedir. Bu 
başarı, gelişmemiş ülkelerin dünya büyümesinin temel gücü olabildiğini, gelişmiş 
ülkeleri yakalamanın gerçeklik şansı olmayan bir düş olmadığını göstermektedir. 
Bu yeni dünyada gelişmemiş bir ülke olarak kalmanın bir mazereti kalmamıştır.

Bu gruplaşmada Türkiye, maalesef, birinci grupta yer almış, ikinci grubun 
başarısını gösterememiştir151. Bence, bu sonucun altında Türkiye’nin 1950’de 
seçtiği “kolaycı” yaklaşım bulunur. Bu kolaycılığı, F.Pehlivan’ın152 belirttiği, 
Türkiye’de 1950’li yılların şu sloganı öz biçimde açıklamaktadır: “Bilimle 
uğraşmak lükstür, zengin ülkelerin harcıdır. Biz bir an önce teknoloji ile 
kalkınmalıyız.” Türkiye 1950’den beri bu kolaycı yaklaşımla Batı ekonomilerinin 
peşinde sürüklenmekte; bu çerçevede, çok eskiden beri vurguladığım gibi, 
karşılaştırmalı üstünlükler kuramının durağan biçimini uygulamaktadır.

150 Oluz yıl kadar önce gelişmekte olan ülkeler ekonomileri satmalına gücü parkesine göre ölçülen 
küresel GSYH’nın üçte birini oluşturmaktaydı. Bugünlerde bu pay yarıdan fazladır. Daha çarpıcı 
olarak, sözkonusu ekonomiler son beş yılda üretilen küresel gerçek GSYII büyümesinin beşte 
dörtten fazlasını üretmektedirler (The Economist, July 2nd, 2011: 65). Gelişmemiş, gelişmekte 
olan ülkelerin benzer ama biraz farklı iktisadi durumları için (The Economist, August 6th, 2011: 
59)a da bakılabilir.

151 Yazıda, 2001 bunalımı sonrası Türkiye büyümesinin geçmiş deneyimleri içinde de istisnai bir 
başarı olmadığını göstermiştim. Daha önceki yıllarla kıyaslandığında da bu son yıllar büyümesi 
üstün başarı değildir. Bu konuda K.Boratav ve E.Yeldan'ın yazıları için (E.Yeldan, Büyüme 
Efsanesi, Cumhuriyet Gazetesi, 6 Temmuz, 2011: 13)e bakılabilir.

152 Pehlivan, F. (2011): Kuramlarda Bilimi Dışlama Gündemde, Bilimsiz Teknoloji, Bilimsiz Tıp, 
Cumhuriyet, Bilim Teknoloji, 29 Temmuz 2011, s. 19.
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Son yıllarda uygulanan sıcak parayla gelişme politikası da bu eski kolaycılığın 
günümüzdeki bir türüdür. Önceki bir yazımda153 kaynak sağlama kolaylığının 
yarattığı büyük sakıncalara, iki tür “kaynak laneti” olgusuna dikkat çekmiştim. 
Bunlara dış sıcak para bolluğunun yarattığı kolaylığın üçüncü bir tehlike (lanet) 
olarak eklenmesini önermiştim. Bu görüşü şimdi de savunuyor, incelediğim 
dönemde sıcak parayla sağlanan büyümenin, yaratılan ürkütücü cari açıkların, 
hane halkı borçlarının, özellikle özel dış borçların Türk ekonomisinin geleceği 
üzerinde büyük tehlike oluşturduğunu düşünüyorum.

İlgili bir tehlike, yukarıda kısaca açıkladığım sanayiden uzaklaşma 
eğiliminin Türkiye’de yaşanıyor olmasıdır. Yenilikler, yeni bilgiler peşinde 
koşan, daima daha üst bir katma değer düzeyini hedefleyen bir sanayi olmadan 
Türkiye’nin kalkınabileceğini düşünemiyorum. Bunları söylerken, bu dönemde 
sanayi ürünlerinin ucuzladığını, tüketicilerin aldıkları bol ve ucuz hizmet ve 
ürünlerle gönenç artışları sağladıklarını yadsımıyorum. Ama bu artışların 
sürdüriilebilmesini, hatta korunabilmesini çok zor görüyorum.

Bu kolaycı yaklaşımın toplumsal, siyasal sonucuna değinerek yazıyı 
tamamlamak istiyorum. Genellikle üretimin ekonomiye egemen olduğu, 
enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde insanların tercihlerini, siyasal 
seçimlerini geniş ölçüde belirleyen temel etkenler kazançlar, ücretler, tarımsal 
mal fiyatları gibi üretim faktör fiyat ve getirileri oluyor. Oysa enflasyonun düşük, 
dışalım ve tüketimin bol ve görece ucuz olduğu, alım gücünün borçlanma ve 
kredi kartlarıyla, hiç olmazsa kısa vadede, kolaylaştığı, iki yılda bir mali affın 
yaşandığı günümüz ortamında insan tercihlerinde alıcı eğilimlerinin ağır bastığı 
anlaşılıyor. Ben, AKP’nin özellikle 2011 seçimlerindeki seçim başarısının 
temelinde bu olgunun yattığını düşünüyorum.

Yazıya başlarken işsizliği, bir ölçüde gelir dağılımını da ele almayı 
düşünmüştüm. Yazıyı yetiştirme zaman kısıtı içinde bıı konuları inceleyemedim. 
Eskiden beri sürekli araştırdığım bu konuları ileride yeni boyutlarıyla ele almayı 
umuyorum.

153 BULUTAY, T. (201 Ib): 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek: Planlama ve Piyasa Tartışması, 
Bahse konu metin için http://wvvw.mulkive.org.tr/?x= 1 &id=432 ye bakılabilir.
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kâr olanaklarından yararlanmaktır146.
İkinci nokta, ödemeler dengesinde “net hata noksan” kaleminde son yıllarda 

büyük artışların olmasıdır. Bu miktarlar hakkında yoğun spekülasyonların 
yapıldığı bilinmektedir. Ben bu konuları diğer bir çalışmamda inceledim.

İlgili bir spekülasyon özel kesim dış borçları hakkında yapılmaktadır. Son 
zamanlarda büyük miktarlara varan bu borçların önemli olmadığı görüşünü 
yayma amacındaki bazıları bu kredilerin Türk işadamlarının parası olduğunu 
söyler. Ben bu savları gerçekçi bulmam. Ayrıca, geçmiş bunalımlarda bu nitelikte 
sayılan paraların Türkiye’ye pek dönmediği görülmüştür.

5.3. Cari Açığın Önemi, Tehlikeleri
Cari açık Türkiye’de neden bu kadar önemlidir? i) Çünkü büyük, sürdürülemez 

bir borç düzeyindedir, ii) Bu borçlar için büyük faizler, getiriler, faktör gelirleri 
ödenmektedir, iii) Her fırsatta, özellikle de bunalım olasılığının artması 
işaretlerinin yaşanması durumunda sıcak paralar yurdu anında terk edip kaçabilir,
iv) Bu kaçışlar bunalımlara yol açabilir.

Bütün borçların, özellikle verimli yatırımlara yol açmayan, verimlilik artışları 
sağlamayan borçların kısa vadeli ve uzun süreli sonuçları ters yönlerde etkin 
olur. Türkiye’nin cari açıklarını yaratan borçlar, sermaye akımları bu tehlikeli 
türdendir.

Bu konuda etkin olan temel etkenler şunlardır: Özellikle sıcak para şeklindeki 
dış sermaye akımları; bunların yarattığı aşırı değerli ulusal para; cari açığın 
büyüklüğü; bütün kesimler, işadamları ve halk için büyük borçlanma kolaylığı.

Sözkonusu kısa süreli etkiler şunlardır: Bol dış sermaye hareketleri; bu 
hareketlerin yarattığı büyük dışalım kolaylığının ve değerli TL’nin sonucu olan 
bol ve ucuz tüketim olanakları; bu olanakları arttıran düşük, ılımlı enflasyon. Yine 
dışalımın ve tüketimin yarattığı vergi geliri artışları. Bu artışların temelinde KDV 
ve özel tüketim vergileri gibi dolaylı vergilerin bulunuşu. Borç kolaylıklarıyla 
sağlanan tüketim, ev ve araba alma rahatlıkları.

Bu kısa süreli etkilerin halka çok rahatlatıcı görünmesi normaldir. Ama, borçla 
sağlanan bu sonuçların uzun sürede olumsuz sonuçlar yaratması, bunalımlar 
yaşanması da sözkonusudur. Türkiye’de bunalım, iki yıl önce dışsatım, ulusal 
gelir ve üretim düşüşleri, büyük işsizlik şeklinde yaşanmıştır. Bunlara ileride 
devalüasyon, enflasyon, borçların ödenmesinde güçlük durumları da eklenebilir.

Ben bunlara, böyle bunalımlar olmadan da yaşanan üç önemli, kalıcı 
olumsuzluğu eklemek istiyorum. Bunlardan ilk ikisini, işsizlik ve gelir dağılımında 
büyük eşitsizlik temel sorunlarını yakında inceleyebilmeyi umuyorum.

146 The Economist, July 9th 2011: 69)da, OECD ve IMF tarafından yapılan bazı çalışmalarda 
bu söylediklerime ters bulgulara, özelleştirmelerin üretim ve etkinlik artışları sağladığı 
sonuçlarına ulaşıldığı söyleniyor.
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Ulaştırmanın iktisadi Analizinde 
Farklı Bir Yaklaşım:

• • İt

Araştırma ve Öğretimin Önemi ye Türkiye

Yücel Candenıir*

Özet
Nasıl tanım larsak tanım layalım  iktisadi gelişm e kesimler-arası etkileşimin ağır bastığı bir 

süreçtir ve bıı süreç içinde ulaştırm a bir anahtar kesim olarak özel bir yere sahiptir. Küresel 
gelişm e ivm e kazanırken toplumsal bilim lerdeki gelişm e hızını çok aşan bir teknolojik ilerleme 
ekonom ilerin yapısal dönüşüm üne denetim i zor bir nitelik kazandırm aktadır. Bu dönüşüm de 
ulaştırm a ve lojistik ağlarının önemli bir etkisinin olduğunu görüyoruz.

Bu ağların “doğru” belirlenm esi / planlanm ası, sözü edilen etkilerin olum lu olm asını 
sağlarken, yanlış seçim lerin olum suz etkileri kalıcı olabilmektedir.

Doğru ulaştırm a (ve lojistik) planlaması bazı ön-koşullar gerektirm ektedir. Bunların 
başında da yanlış ulaştırm a politikası seçeneklerinin sakıncalarını en aza indirecek ve iyi 
tasarlanm ış ulaştırm a (ve lojistik) politikalarının yararlarını en-çoklayacak bir araştırma 
altyapısının varlığı gelm ektedir. Ö zellikle bir lojistik kesim inin varlığının tanım lanm asındaki 
m etodolojik sorunlar nedeniyle araştırm a ve eğitim  öğretim  etkinliklerinin yaygın etkilerinin 
ölçülmesi olanaksız denilebilecek kadar zor olsa da konunun niteliksel olarak değerlendirilm esi 
de bizim  için yol gösterici olmaktadır.

Anahtar Sözcükler: İktisadi G elişm e -  Küresel gelişm e -  Teknolojik gelişm e -  Bilgi 
toplum u -  D isiplinler-arasılık - Yaygın Ftkiler -  U laştırm a ve Lojistik ağları -  A raştırm anın 
kurum sal altyapısı -  U laştırm a Öğretimi.

“Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız bir tohum ekin. On yıl sonrasını 
düşünüyorsanız bir ağaç dikin. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız

insanları eğitin. " 
Çin atasözü

1.Ulaştırma Ekonomisi Yazını: Kısa B ir Değerlendirme

Tarihsel olarak ulaştırma konuları ve sorunları geçmişte mühendislik, 
iktisat ve işletme yönetimi gibi alanlardan çok sayıda kişinin ilgisini /  dikkatini 
çekmiştir. Buna bağlı olarak da 19. Yüzyılın son çeyreği ile 20. Yüzyılın ilk 
çeyreği arasında ele alınan çeşitli ulaştırma sorunları günümüzde de güncelliğini 
koruya gelmişlerdir. Bu dönemin erken ulaştırma yazınının önemli bir özelliği
* Dr. İTÜ İşletme Fakültesi, e-posta: candemiry@itu.edu.tr
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bir dizi önemli iktisadi kavramın ulaştırma sorunlarının analizi bağlamında 
geliştirilmeden ve ana-akım iktisat yazınına sokulmadan daha önce geliştirilmiş 
olmalarıdır.

Sonra neredeyse 1959 yılına kadar bu alanda ciddi bir gelişmenin olmadığını 
gözlemliyoruz. O yılda Meyer vd’nin artık ulaştırma yazınının klasikleşmiş 
kitabı sayılan çalışmalarının1 ortaya çıkmasını izleyerek Ulaştırma İktisadı 
yazınının yavaş fakat ivme kazanarak geliştiğini gözlemliyoruz. Yine de şunu 
belirtmek gerekmektedir ki “ulaştırmanın iktisadi analizi” hiçbir zaman ana-akım 
iktisatçılarının birincil ilgi alanı olamamıştır. Bu durumun nedenleri arasında 
ortodoks iktisat kuramının ya da piyasa mekanizmasına olan “dinsel” inancın 
payı da sayılabilir mi bilemeyiz; ama sonuç olarak ulaştırma sorunlarının bilimsel 
çözümlemesinin son çeyrek yüzyıl ulaştırma iktisatçılarının çabaları ile ulaştırma 
yazınına sokulmakta olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu iktisatçıların 
önde gelenlerinden K. Button’ın ünlü “Ulaştırmaİktisadı" kitabının son baskısının2 
başında yazdıkları ilginçtir. Button şunları yazmaktadır: “Bir çeyrek yüzyıl önce 
Transport Economics'in birinci baskısına başlarken K.J.IV. Alexander’m UK 
Chartered Institute o f  Transport ’a yaptığı bir konuşmadan yaptığım alıntıda 
ulaştırmanın ekonomideki önemine karşın yalnız ulaştırma üzerinde uzmanlaşan 
akademik iktisatçı sayısının iki elin parmakları kadar olduğunu söylediğini 
yazmıştım. 2009 ’da bile konu üzerinde uzmanlaşan akademisyenler hala göreli 
olarak çok azdır. ...Kalanların da toplumun refahından çok kendilerinin işine 
gelen ulaşım türü için çalışan (Button lobicilik diyor -  çn) ve iktisadı kendi 
kişisel önyargılarını doğrulatmak için kullanmaya çaba gösterenler3 olduğunu 
söyleyebiliriz.”4

Kısaca, Ulaştırma sorunlarının iktisadi analizinin ya da Ulaştırma İktisadı’nın 
kendisinin İktisadın üvey çocuğu olduğunu söylemek çok yanlış sayılmamalıdır.

2.Ulaştırma ve Ekonomi

Ulaştırma etkinlikleri günümüz ekonomilerinde, gelişmişlik derecelerine 
bağlı olarak farklı sayılar veriyor olsalar da, önemli yer tutarlar. Örneğin konuya 
en basit anlamıyla yaklaşırsak, ulaştırma kesimi Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
ortalaması olarak Gayrı-safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yaklaşık % 8’ini 
üretir. Bu oran Türkiye için yaklaşık % 14’ün üzerindedir. Bu tür ulusal gelir 
muhasebesi hesaplarının örneğin ulaştırmanın yalnızca pazarlanabilen kısmını ele
1 Meyer, J. et al (1959)
2 Button, J.K. (2010)
3 Şaşılacak bir benzerlikle, kendisini liberal dogmayı savunmakla yükümlü sayarak “trafik 

sorununun çözümünün ulaşımın tamamı ile fiyat mekanizmasına bırakılması ile mümkün 
olduğunu” yazan çok ünlü bir Türk iktisatçısının bu yazısının bir örneğini geçmişte yaptığım 
Ulaştırma Ekonomisi derslerinde öğrencilerime her yıl dağıtmışımdır.

4 Button, agy. s. 1
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alıp örneğin özel ulaşımı hesaba katmaması ya da şirketlerin kendi olanaklarıyla 
eşya taşıması durumlarını ölçtim dışı bırakması gibi sorunlarını göz ardı etsek 
bile günümüzde iktisadi etkinlik hacmini köklü biçimde yönlendiren gelişmeler 
konumuzu yakından ilgilendirmektedir. Öyleyse ulaştırmanın iktisadi etkinlik 
hacmi içindeki geleneksel işlevlerini saymak yerine, küresel ekonomi, teknolojik 
gelişme, çevre, demografik gelişmeler gibi hızla değişen parametreler ışığında 
iktisadi gelişme süreci içindeki yerini gözden geçirirsek konunun önemi daha bir 
ortaya çıkacaktır.

Böyle yapmaya kalkıştığımızda ele almamız gereken en önemli husus 
ulaştırmanın belki de olmazsa olmazı olan özelliğidir: ulaştırma hizmeti kendisi 
adına talep edilmez ya da ulaştırma talebi bir türev taleptir. Ama karşılığında 
ulaştırma hizmetinin üretilmesi bir yığın başka faydanın türetilmesini de sağlar.

Böyle bir çerçevede ele aldığımızda ulaştırma -  ekonomi ilişkisini yolcu ve 
yük taşıması, ulaştırma alt-yapı yatırımlarının çeşitli düzeylerdeki katkıları ve 
ulaştırma kesimindeki gelişmelerin ekonominin özellikle mal-üreten kesimlerine 
olan bağ etkileri bağlamında inceleyip değerlendirebiliriz.

2a.Yolcu ve Yük Taşımasının Determinantları ve Trendleri
Ulaştırma talebinin en göze çarpan özelliklerinden biri zaman içinde gösterdiği 

düzenli dalgalanmalardır. Bu dalgalanmalar kentlerde daha çok yolculuk talebinin 
sabah ve akşamüstleri gösterdiği artışa bağlı olurken, kent dışında mevsimlik 
dalgalanmaların etkisinde kalır. Yük talebi ise ticaretteki daha uzun erimli 
dalgalanmaların bir sonucu olarak değişikliklere uğrar. Gelişmiş ülkelerde yolcu 
talebi gelir düzeyi, yerleşim, ev-iş ve ev-okul uzaklıkları, alışveriş merkezleri 
gibi bir dizi etkene bağlı olurken ulaştırma hizmetinin fiyatları yanında talebin 
hem fiyat hem de gelir esneklikleri de talebi etkiler.

Yapılan çalışmalar göstermiştir ki gelir örneğin otomobil sahipliğini 
belirleyen en önemli etken olarak belirirken, yakıt fiyatı, taşıt fiyatı, altyapı ya 
da niifus yoğunluğundan daha büyük bir ağırlığa sahiptir. Özet olarak makro 
düzeyde hem yolcu hem yük ulaşımı ile ulusal gelir (GSYİH) arasında yüksek 
bir ilgileşim (correlation) bulunduğu gözlenmektedir. Günümüzde ise yaşlılık 
ile aile büyüklüğü gibi demografik etkenler yanında küreselleşme süreci, altyapı 
yatırımları ve piyasaların bütünleşmesi gibi etkenleri önemle göz önüne almak 
gerekmektedir.

Ulaştırma ve ekonomi ilişkilerinin analizi bu ilişkilerin çok fazla sayıda ve 
karmaşık olduklarını ve iktisadi faktörler ve koşullardaki değişmelerin ekonomide 
ve ulaştırma sisteminde bir düzenleme, yeniden yapılandırma ve uyum süreçleri 
dizisini tetikleyeceğini göstermektedir. Politika analizinin faydalı olması için 
modellerin bağların karmaşıklığını göz önüne alması ve ulaştırma, yerleşim, 
gelişme, vb arasındaki bağların çok-boyutlu niteliğini görmesi gerekmektedir. 
Bağları tespit etmenin ve ulaştırma sistemindeki değişmelerin ekonomi
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üzerindeki (ya da tersi) etkilerini değerlendirmenin doğru ölçülerini bulmak 
karmaşık bir iştir ve genellikle gelişkin modellerin kullanılmasını gerektirir. Bu 
alanda yapılan araştırma ya ulaştırma sistemi ve altyapısındaki makro-iktisadi 
etkilerin (istihdam, gayrı-safi çıktı, kamu harcaması gibi) ya da bireysel ulaştırma 
projelerinin mikro-iktisadi düzeydeki sonuçlarının (bireyler için zaman tasarrufu 
ve firmalar için düşük ulaştırma maliyetleri vc böylece de pazarlanabilir mallar 
için daha düşük ya da daha yüksek kârlar) değerlendirilmesine odaklanmıştır. 
Ulaştırmanın etkileri ile iktisadi büyüme arasındaki bağların analizinin ana 
konusu uygun bütünleştirme düzeyini belirlemek ve bu değişmelerin faydaları ve 
maliyetlerini değerlendirmenin doğru ölçüsünü bulmaktır.

Şekil 1 ulaştırma ve ekonomi arasındaki ana bağların ve ilişkilerin şematik bir 
görünümünü sunmaktadır:

Erişimdeki değişmeler mekânsal yapı ve organizasyondaki değişmeler ile 
birlikte mülk fiyatlarını etkiler vc böylece toprak sahiplerinin varlıkları da 
karşılığında ekonomiyi etkileyecektir-örneğin varlıkların artan gelirlerine 
bağlı olarak tüketim harcamalarının da artması gibi. Hane-halklarının vc 
firmaların etkinlik biçimi de bir bölgenin ekonomisini ilgilendirecektir. 
Bunların (hane-halkları ve firmaların) kararları (bir bölge içinde ya da 
dışında tüketim mallarının satın alınması, şirketlerin büyümesi ve yeni 
firmaların piyasaya girmesi) bir bölgenin iktisadi gelişmesine olduğu 
kadar istihdam ve vergi gelirlerine de önemli ölçüde etki yapacaktır. 
Ulaştırma sistemi üretim olanaklarının üretim olanaklarının ve hizmetlerin 
toplaşmasına ve bir işyeri ve ev ayrımına yol açarak bir bölgenin mekânsal 
yapı ve organizasyonunun erişilebilirliğini etkiler.
Öte yandan mekânsal yapının hane-halklarının etkinlik biçimi (yaşama, 
çalışma ve eğlenme etkinlikleri) üzerinde de güçlü bir etkisi vardır. Bu 
etkinlik biçimleri de yolcu ve yük hareketleri yaratırlar ve ulaştırma 
talebini etkilerler.

2b. Ulaştırma ve İktisadi Gelişme İlintisi:
Öncelikle şunu belirtmekte yarar bulunmaktadır ki ulaştırmanın iktisadi 

gelişme ve büyümedeki rolü ciddi olarak hiç sorgulanmamıştır. İktisatçılar her 
ne kadar ulaştırma kesimindeki değişmeler ve oluşan iktisadi gelişme biçimi 
arasındaki bağlar konusuyla ilgilenmişler ise de ulaştırmanın etkileri konusu 
bize bir öngörüde bulunma olanağı vermediğinden ulaştırma - iktisadi gelişme 
bağıntısını açıklamak zor bir sorun olmayı sürdürmektedir. Bu zorluk yalnızca 
ulaştırmanın iktisatçılarca yeterince işlenmemiş olmasından değil, bizim iktisadi 
gelişmeye neyin yol açtığı hususunu değerlendirmede zayıf kalmamızdan 
da kaynaklanmaktadır. İktisadi gelişmenin nasıl oluştuğu konusunu açığa 
çıkarmadan ulaştırmanın katkısını incelemek olanak dışıdır.
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Şekil 1 - U laştırm a ve Ekonom i bağ ları

U laştırm a sistemi 
( tü re l d a ğ ılım , a lty a p ı v e  a ğ ın

tip i v e  h iiy iik liiğ iil

V
E tk in lik  biçim i

(s a n a y i, iş y e r le r i , h a n e -
l ıa lk la n l

Ekonom i Erişim
(m e k â n , a ra z i k u lla n ım ı,  m ü lk  

_ _ _ _ _ _ _ _ f iy a t la r ı)_ _ _ _ _ _ _ _

A
M ekânsal yapı ve organizasyon

(Ü re t im , b ö lü ş ü m , tü k e tim )
(çalışma ve hoş zamanı

K aynak: OECD (2003). s.13, Figüre I.

Sonuç olarak da yıllar boyu tartışılmış ulaştırma -  iktisadi gelişme bağlantısı 
analizi bizi genel olarak uygulanabilirliği olan evrensel bir modele taşımamıştır. 
Ancak şunu söyleyebilmekteyiz ki ulaştırma yalnızca iktisadi büyümenin vuku 
bulması için bir gereklilik olmakla kalmamakta böyle bir büyümenin başta gelen 
uyarıcısı da olmaktadır. Dahası ulaştırmanın büyüme oranını sınırlamaya yönelik 
her girişim iktisadi büyümenin geleceğine de bir tehdit oluşturmaktadır.

2ba.Ulaştırma Altyapı Yatırımları ve İktisadi Büyüme
Ulaştırma ve ekonomi ilişkilerinin analizinde önemli bir nokta ulaştırma 

altyapı yatırımlarının iktisadi büyümedeki rolü ve etkisi, başka bir deyişle 
ulaştırma sisteminin artan kapasitesinin ve işlemsel etkinliğinin iktisadi büyümeye 
potansiyel katkısıdır. Şekil 2 ulaştırma yatırımları ile iktisadi büyüme arasındaki 
ilişkileri şematik biçimde göstermektedir.

Ulaştırma altyapısının iktisadi büyümeye katkıları ve önemi genel olarak 
kabul görmüştür. Ulaştırma yatırımları iktisadi büyümeye talep yanından bir 
dürtü sayılabilirken iktisadi bölgelerin ve kentsel alanların dönüşümüne de 
katkı yapabilir. Bunlar ticareti ve emeğin hareketini kolaylaştırarak bölgesel 
farklılıkların azaltılmasında ve bölgelerin rekabet gücünün geliştirilmesinde 
önemli bir rol oynarlar. Ayrıca üretim ve bölüşüm süreçlerinin etkinliğini 
arttırmışlar, ölçek ekonomileri için fırsatlar yaratmışlar ve uzmanlaşmayı arttırıp 
lojistik sistemlerini değiştirmişler ve maliyetleri düşürmüşlerdir. Bu pozitif 
etkiler ve özendiriciler paketi iktisadi üretkenlikte dc bir artışa yol açabilmekte ve
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değişik bölgelerde yerleşmiş olmanın göreli üstünlüğünü de değiştirebilmektedir. 
2bb.Ulaştırma ve İktisadi Büyüme arasındaki bağların analizi 
Ulaştırma sistem modeli, erişim sistemi ve yerel yapı ve örgütlenme modeli 

arasında çok sayıda ve karmaşık ilişkiler bulunmaktadır. Şekil 3 ulaştırma 
sistemi ile ekonomi arasındaki karmaşık ilişkilerin bileşenlerinin bir kısmını 
göstermektedir. Ulaştırma ağı genişlemeleri pozitif yaygın etkiler5 (örneğin artan 
emek katılımı, azalan üretim ve dağıtım maliyetleri, vb.) olduğu kadar negatif 
dışsallıklar (örneğin ağın diğer kısımlarında artan yığılma, kirlilik, vb.) da 
yaratabilmektedir. Şekil 3 ulaştırma arzı gelişmesi ile iktisadi büyüme arasında 
var olduğu düşünülen ilişkileri şematik olarak göstermektedir. Şeklin solunda 
Aschauer’in altyapı yatırımlarının iktisadi büyüme üzerinde güçlü bir dolaysız 
etkisi olduğu varsayımı ve kuramı gösterilmiştir.

Şekil 2 -  Ulaştırma Altyapı Yatırımları ile İktisadi Büyüme Arasındaki
Bağlar

K aynak: OECD (2003). s.73, Figure 27

5 Bu çalışmanın ağırlıklı olarak dayandırıldığı "yaygın etkiler” kavramı İngilizce’deki “spillover” 
kavramına eş-düşmektedir.
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Şekil 3 -  Ulaştırma Arzının Gelişmesi ve İktisadi Büyüme

Diyagramın ortası ulaştırmadaki gelişmelerin emeğin işletmelere maliyetini 
azalttığını gösterir. Bu, işletmeleri ulaştırma gelişmelerinin iktisadi büyümeye 
olumlu etkisi olması için yatırımlarını artırmaya sürükler. Eğer yatırımların azalan 
getirileri dikkate alınırsa ulaştırma iyileşmelerini daha hızlı büyümeye bağlayan 
bu büyük sermaye mekanizmalarının gerçekte kalıcı olmaktan çok geçici etkileri 
olabilir.

Görülebileceği gibi ulaştırma ile ekonomi arasındaki etkileşim ciddi 
bir tartışma konusudur. Burada çelişkili olan nokta ulaştırma gelişmesi ve 
genişlemesinin mi iktisadi gelişmeye yol açtığı yoksa tersinin mi geçerli olduğu 
ve bu konu gelişmekte olanları gelişmişlerden daha çok ilgilendirmesi gereken 
bir konu iken durumun hiç de böyle tecelli etmiyor olmasıdır.

Bu tartışmalı / çelişkili durumu kendi açımızdan şöyle de ortaya koyabiliriz: 
Ulaştırmadaki gelişmenin mi genel iktisadi gelişmeden önce olacağı / olması 
gerektiği ya da tersinin mi geçerli olacağı sorunsalı büyük ölçüde içinde bulunulan 
gelişme aşamasına bağlıdır. Genel iktisadi gelişmenin erken aşamalarında 
ulaştırmadaki genişlemeye genel gelişmenin bir ön-koşulu olarak gereksinilir. 
Bu husus birbirine koşut ulaştırma ya da genel büyüme oranlan verileri / 
istatistiklerince doğrulanabilmektedir.
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Ulaştırma ağındaki genişlemelerin pozitif olduğu kadar negatif de olabilen 
yaygın etkileri bulunduğuna yukarıda değinilmişti. Bu tür etkiler hem iktisaden 
gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olanlar için söz konusudur. Ancak çelişki 
şuradadır ki bu tür etkiler gelişmiş ülkelerde bilimsel merak konusu olurken, 
ulaştırma gelişmesinin yaygın etkilerinin görece daha büyük önem taşıyor olması 
gerektiği az gelişmişlerde hiç ilgi görmemesi tipik bir azgelişmişlik paradoksu 
sayılabilir. “Gelişmekte olanlar kampı”nda bu konuda hiçbir araştırma ve 
çalışmanın bulunmamasının başka bir açıklamasını yapmak zordur.

Ulaştırma büyümesi ile ekonomi arasındaki bağlar çeşitli katmanlar 
çerçevesinde analiz edilebilir:

Ulaştırma sistemi altyapı ve ulaşım ağının türel dağılımı, tipi ve büyüklüğü 
ile ekonomiyi kendisine erişim açısından etkiler.
Toprak kullanımı ve etkinliklerin yerleşimi yoluyla ekonomiye erişim 
üretim, bölüşüm ve tüketimin coğrafi yapısı ve örgütlenmesi belirlenmiş 
olur.
Bunlara ek olarak da bu süreçler yoluyla etkinlik biçimi (sanayi, ticaret ve 
hane-halkları kesimlerinde) de şekillendirilir.

Ulaştırma bütün bu etkileşimi görünürde ulaştırma altyapı yatırımları yoluyla 
gösterir; geçmişte de böyle olmuştur -  her yerde ve her dönemde. Üretim 
süreçlerinin ve gelişen teknolojinin şekillendirdiği günümüzün karmaşık ve 
dolambaçlı iktisadi yapılanması bu özelliğini ulaştırma etkinliklerinde de / 
kesiminde de göstermekledir. Öyle ki ulaştırma altyapısı ulaştırma ağlarını 
oluşturur. Bu da değişik bölgelerin iktisadi etkinliklerini bir bütüne bağlar ve 
böylece hızlı büyüyen bölgelerin yayılma etkileri yoluyla yavaş büyüyen 
bölgelerin iktisadi büyümesini harekete geçirmesini sağlar. Bunlara pozitif 
yaygın etkiler (spill-over effects) diyoruz. Bu arada bu ulaştırma gelişmesi aynı 
zamanda kümelenme etkileri ile ve bu şekilde negatif yaygın etkiler göstererek 
üretim faktörlerinin gelişmemiş bölgelerden gelişmişlere göçünü kolaylaştırır. 
Bu durumda bir bölgenin büyümesi diğer bazılarının gerilemesine yol açabilir. 
Üretim faktörlerinin ulaştırma altyapısı yoluyla coğrafi göçünün yerel iktisadi 
büyüme üzerindeki etkisini göz önüne almadan ulaştırma altyapısı ile bölgesel 
iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmek için panel veri yöntemini6 
kullanan üretim fonksiyonu modelleri ulaştırma altyapısının yerel yaygın 
etkilerini göz ardı etmişlerdir. Yerel yaygın etkileri inceleyen çalışmaların sayısı 
da azdır.7

Ulaştırma ağı genişlemesi ve iktisadi gelişme ilişkisinin güçlü olduğu savı uzun 
süreler boyunca veri olarak kabul görürken yakın zamanlarda araştırmacılar ve 
politika yapımcıları görece yeni bir sorunu araştırma gündemine taşımışlardır. Bu,

6 Zaman serileri ve yatay kesit verileri birlikte kullanıldığında başvurulan yöntem.
7 Bu konuda bkz. Zhaııg (2008), pp. 586-7
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“ayrıştırma” (decoupling) konusu ya da kavramıdır. Ayrıştırma birinin öbürüne 
etkisi ya da katkısının kapsamı hakkındadır-yani ya ulaştırma gelişmesinin genel 
iktisadi büyüme üzerindeki etkisidir ya da tersi. Özellikle Avrupalı araştırmacılar 
ve politika yapımcıları ulaştırmayı genel iktisadi etkinlikten ayrıştırma konusu 
ile giderek daha yakından ilgilenmeye başlamışlardır. Bu iktisadi büyümenin 
artan ulaştırma etkinliğinin yol açtığı ters etkilerin azalan bir trendi ile sürüp 
gitmesini sağlama hedefine yönelik bir yaklaşımdır. “Bu tür ayrıştırma ulaştırma 
yoğunluğundaki, yani her bir gayr isa fı milli hâsıla biriminde bulunan ulaştırma 
etkinlik miktarındaki bir azalmayı gösterir”s AB’nin resmi ulaştırma politikası 
belgesi Beyaz Kitap (White Paper) “modern bir ulaştırma sisteminin iktisadi ve 
sosyal açıdan olduğu kadar çevreye bakış açısından da sürdürülebilir olması 
gerektiği ”ni kaydetmektedir.9

20. yüzyılın son çeyreğinde ulaştırma sistemlerinin devrimci diyebileceğimiz 
gelişmeleri (container kullanımı, ulaştırma maliyetlerindeki keskin düşüş, 
hemen hemen bütün ulaştırma türlerinde ulaştırma teknolojisindeki beklenmedik 
gelişmeler ve ardı sıra hizmet niteliğindeki iyileşme) iktisadi etkinliklerin büyük 
bir coğrafyaya yayılmasına katkıda bulunmuşlardır. Yerelden küresel düzeye 
farklı ölçeklerde ulaştırma sistemlerinin etkisi sınai yapının yersel dinamiğini 
dönüştürmüştür. Öyle ki dünyadaki ekonomilerin bugün geldikleri noktada 
işletme yöneticileri sınai yer seçiminde lojistiğin ulaştırmadan daha büyük önem 
kazanmakta olduğunu görüyoruz. Dahası, lojistik bakış açısını kullanmada yalnız 
firmaların değil makro politikaların tasarım ve yapımcılarının da ulaştırma ve 
lojistik ağlarını daha uyumlu kılacak analiz araçlarıyla pusatlanınaya gereksindiği 
de ortaya çıkmaktadır.

3. Günümüzde Küresel Boyutta Gelişmeler

3a.Dünya Ekonomisi
“Küreselleşme” kavramı günümüzde deyim yerindeyse popüler boyut kazanmış 

bir deyimdir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki bu terim yalnızca günümüzün bir 
olgusunu yansıtmaz. Geçmişte de bu terim finans piyasalarının ve mal ve hizmet 
piyasalarının artan uluslar-arası nitelik kazanmasını tanımlamada kullanılmıştır. 
Küreselleşme her şeyden önce ulusal ekonomiler artan ölçüde birbirine bağımlı 
hale gelirken ulusal kaynakların da uluslar arası ölçekte akıcı olduğu dinamik 
ve çok-boyutlu bir iktisadi bütünleşme sürecini gösterir. Küreselleşme hareketini 
günümüz kapitalizminin başlangıcı olan 16. Yüzyıl’a taşıyanlar varsa da bugünkü 
süreç bazı önemli noktalarda geçmiştekinden farklıdır.

8 Gilbert, R. & Nadeau, K., Decoupling economic growth and transport demand: a requirement 
fo r  sustainability.

9 European Commission (2001 ), White Paper, p.6.
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Uluslararası ticaret ulus devletlerin kurulmasından bu yana var olmuştur ve 
pek çoğunun da varoluş nedenidir. Ancak geçmişin iktisatçıları (ve özellikle 
de Klasikler) uluslar arası ticaretin yoğunluk ve biçimini açıklamaya çalışırken 
ulaştırmanın oynadığı role pek önem vermemişler ve ticarete konu olan malların 
üretiminde ulusların göreli üstünlüklerine odaklanmışlardır. Günümüzde artık 
şu husus kabul edilmektedir ki ulaştırma maliyetleri yeni ticaret trendlerinin 
belirleyici öğelerinden temel olmasa da önemli biri olma özelliğini taşır.

Dünya nüfusu 2000’de 6 milyara erişmiş bulunurken 2050’de 9 milyar 
dolayında olacaktır. Artan gelirlerle birleştiğinde bu küresel akıcılığın 2050’lerde 
hızla artmasına yol açacaktır. Altyapı ve enerji fiyatları izin verirse 2000’e oranla 
3 ya da 4 kal daha fazla küresel yolcu akıcılığı (yol alan / seyahat eden yolcu- 
kilometre olarak) ve ton-kilometre olarak ölçülen 2,5 -  3,5 kat yük taşıma ortaya 
çıkacaktır.10

Büyüme OECD bölgesi dışında çok daha güçlü olacaktır. Bunun sonucunda 
iktisadi gelişmede olduğu gibi akışkanlığın çekim merkezi OECD-dışı 
ekonomilere kayacaktır.

Küreselleşme yoluyla gelişmenin önemli bir yüzü, en tutucu yaklaşımla, 
gelişme modelinin karakteri hakkındaki görüş farklılığmdadır. Şunu söyleyebiliriz: 
Bu belki de küreselleşme denilen olayın en çok öne çıkan yüzüdür. Bazı yazarlar 
küreselleşme yoluyla düzgün, herkese açık, herkesçe paylaşılan türden bir 
gelişme modelinin şampiyonları olarak ortaya çıkmışlardır. 2005’de Thomas 
Friedman'ın çok satan etkili kitabı yayımlandı: Dünya Düzdür (The World is 
Fiat). Kitap, çeşitli teknolojik ve kurumsal değişikliklerin dünyayı daha benzer 
ve daha az farklı kıldığı yolundaki savların doruk noktasıydı. Ancak bu görüş / 
yaklaşım hemen karşı görüşleri tetikledi. McCann’ın karşı görüş getiren yazısına" 
destek Dünya Bankası’ndan geldi. Banka’nın 2009 Kalkınma Raporu’nda şunlar 
yazıldı: “Dünya diiz değildir. Gelişme ne düzdür ne de doğrusal -  herhangi 
bir coğrafi ölçekte. Büyüme bazı yerlere başkalarından daha önce gelir. Yaşam 
standartlarındaki coğrafi farklılıklar yerel ölçekte daha hızlı ve coğrafya etkisini 
gösterirken daha yavaş olarak bitişmeden önce ayrışır”} 2

Küreselleşme süreci ile ilgili bir diğer önemli nokta sürecin fiziksel üretim 
ya da büyüme oranı olarak reel GSYİH ile bağlantısı ya da başka bir deyişle 
küreselleşme hareketinin bir sınırının olup olmadığıdır.

3b.Küreselleşme Süreci ve Dünya Ticareti
Küreselleşme devinimi içinde dünya ticaretini ve bunun ulaştırma etkinlikleri 

ile bağını irdelediğimizde karşımıza kaçınılmaz biçimde 2008 + Fiııansal Krizi

10 OECD -  ITF (2011), Transport Outlook 2011.
11 McCann, P. (2008). “Globalization and economic geography: the world is curved, not flat”.

Cambridge Journal o f Regions, Economy and Society. I.
12 The World Bank (2009), World Development Report. Reshaping Economic Geography, p.8
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çıkmaktadır. Krizle ilgili sonu gelmez tartışmaları bir yana bırakıp yalnızca 
“göriinen”i betimlemeye çalışırsak görünen şudur:

Önde gelen gelişmiş ekonomilerde yapısal zayıflıklar küresel çapta bir 
toparlanmayı engelleyecek vc yakın gelecek için dünya iktisadi kararlılığı 
(istikrarı) için riskler oluşturacaktır. Bunun da görünürde hazır bir çözümü 
yoktur.
Bu, 2009’un üçüncü çeyreğinden bu yana dünya ekonomisindeki 
genişlemenin yarısından çoğuna katkıda bulunan gelişmekte olan ve 
dönüşüm halindeki ekonomilerde görülen güçlü GSYİH artışıyla zıt bir 
görünüm sunmaktadır.

Ancak sorun yeni gelişen ekonomilerin dünya ticaretindeki büyümenin 
lokomotifi olmayı sürdürüp sürdüremeyecekleridir. Bu konuda aşırı 
iyimser olmamamız gereğine işaret eden nedenler vardır. Özellikle gelişmiş 
ekonomilerdeki büyüme yavaş kaldığından toparlanmanın ilksel aşamasının 
dinamiğinin kaybolmaya yüz tuttuğu görülmektedir. Gelişmiş ülke pazarlarına 
bağımlılıkları gözden kaçıramadığında gelişmiş ülkeler ithalat talebinin güçlü 
biçimde canlanması gerçekleşmezse gelişmekte olan ülkeler ihracat artışının da 
yavaşlamaya mahkûm olduğunu söylemek gerekir.

Yolcu taşımasını bir yana bırakıp iktisadi etkinlik hacminin ana göstergesi 
olarak yük taşımasına odaklanırsak 2050'ye kadar düşünülen bir süreç içinde 
kötümser bir senaryo GSYİH’nın yük taşıma yoğunluğunun bütün bölgelerde 
tedrici bir düşüşünü öngörürken iyimser senaryo yük taşıma yoğunluğunun 
2050’yc doğru bütün bölgelerde 2005 düzeyinde kalmasını öngörür. GSYİirnın 
düşen bir yük yoğunluğu, büyümenin “metasızlaştırılması”nın, yani GSYİH’nın 
birçok hizmetler ve BT (bilişim teknolojisi) uygulamalarını içermek üzere 
özellikle yiik-yoğun olmayan bileşenlerindeki daha hızlı bir orantılı artışın 
sonucu olabilir. Sabit ya da artan bir yük-yoğunluğu arz zincirlerinin coğrafi 
parçalanmasıyla betimlenmiş bir süre-giden küreselleşmenin sonucu da olabilir. 
Bundan öte, daha alt iktisadi gelişme düzeyindeki ülkeler, o bölgelerdeki azalan 
yoğunluk varsayımının GSYİH’nın zaten çok yüksek olduğu bölgelerdekiııdeıı 
daha az belirgin olacak şekilde göreli olarak yiik-yoğun büyüme yoluna yöneliyor 
olabilirler.

Aşağıdaki şekil yük taşımasıyla ilgili beklentileri yansıtmaktadır.
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Şekil 4 -  Küresel Yük Taşıma Etkinliği İndeksi. 2000-2050. 
Ton/km İndeksi 2000 = 100
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1972’de Roma Kulübü tarafından yayımlanmış olan bir kitaptaı:*şunlar 
yazılmıştı: önemli kaynaklar sınırlı iken piyasa ekonomilerinin süreçleri ve 
dünya nüfusunun artışı ile artan bir hızla tüketilmektedir. Eğer ekonomi üstel bir 
oranda büyümeyi sürdürürse insanlık kendi yaşam temelini yok edecektir. Geçen 
iki on-yıl 'da küreselleşmenin artan hızıyla Roma Kulübü ’niin en riskli saydığı 
süreçler hızlanmış olacaktır. ... Sonuç olarak dünya ticareti GSYİH’nınkinden 
çok daha yüksek oranlarda büyümektedir. Lojistik de yine ortalamanın üzerinde 
olmak üzere en önemli iktisadi kesimlerden biri olmuştur. Geçmişteki gelişmenin 
değerlendirmesinden şu sonuca varılabilir ki ‘sınırsız büyüme ’artık bir şaşkınlık 
nedeni sayılmalıdır'".14

Buradan şu sonuca varabiliriz ki iktisatçılar ve politika-yapımcıları gerekli 
dersleri alırlarsa küresel finansal krizi yararlı bir sürece dönüştürebilirler. Tersi 
durumda Roma Kulübü’nünki gibi uyarılar şu deyişi haklı çıkaracaktır: “Tarih 
tekrardan ibarettir.'’’

Burada üzerinde durmakla yarar umduğumuz bir başka konu da ticarct ve 
ulaştırma etkinlikleri etkileşimi bağlamında yaygın biçimde ele alınan “ticaret ve

13 The Limit.1! lo Growth. 1972. Universe Books.
14 Rotlıengatter (2009)
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ulaştırmanın kolaylaştırılması” {trade aııd transport facilitation) alanıdır. İleride 
kısaca değineceğimiz lojistik etkinlikler ve lojistik ağları konusu ile dc yakından 
ilgili olan bu alan çok sayıda yazarın ilgisini çekmiş ve çok sayıda araştırma 
projesine konu olmuştur. Bu konuda yürütülmüş olan projelerin içinde yer 
almayan az sayıda ülkenin biri de Türkiye’dir. Ama yapılan çalışmalar arasında 
Türkiye’yi yakından ilgilendiren vc Türkiye’nin üstlenmesi durumunda ticaretten 
kazançlarını neredeyse dudak uçuklatacak derecelere taşıyacak olan olanaklarla 
ilgili değerlendirmelerden Türkiye’de kimin haberdar olduğu ayrı bir konudur.15

3.c.Teknolojik Gelişme ve Etkileri.
Teknolojideki gelişmelerin ekonominin diğer kesimlerine olan etkilerini 

genelde ulaştırmadan soyutlayarak analiz etmek çoğu kez çok zordur. Örneğin 
akla ilk gelen gelişme olarak bilişim teknolojisindeki akıl almaz boyutlardaki 
gelişmelerin ulaştırma talebine (hem yolcu hem yük) yansımalarını göz ardı 
edemeyiz -  ulaştırma talebinin bir türev talep olma özelliğini göz önünde 
bulundurduğumuzda bunu kavramak çok kolaydır.

Ancak sorun bununla bitmemektedir. Ulaştırma çağlar boyunca bir mühendislik 
/ teknoloji endüstrisi olma özelliğini hep korumuştur. Başka bir deyişle ulaştırma 
teknoloji içeriği ile belki de ekonominin en farklı kesimidir. Yalnız mühendisliğe 
dayalı çok kendine özgü bir endüstri olduğu için değil, fakat ekonomiyi etkileyen 
bütün teknolojik gelişmeler bir şekilde ulaştırma kesimine yansır. Her ne kadar 
bütün bunların dünyanın yalnız gelişmiş kısmı için geçerli olduğunu söyleyemesek 
de teknolojinin gelişmiş ülkelerde üretilip geliştirildiğini söylemek de yanlış 
olmayacaktır. Ekonominin ve toplumun dönüşümünün daha önceden kestirilmesi 
zor boyutlarda olduğu görülmektedir. Ancak bu dönüşüm süreci büyük ölçüde 
teknolojiyi üreten ve geliştiren gelişmiş ülkeler ortamında oluşmaktadır. İleri 
sanayi ülkelerinde büyüme ve istihdam artan ölçüde teknolojideki gelişmelerle 
bağdaşık olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda “bilgi toplumu'' kavramına 
başvurmak zorundayız. Bu görece yeni olgu “küresel ekonominin temelden 
yeniden şekillendirilmesini yaratarak çağdaş bilişim ve iletişim teknolojilerinin 
yayılmacı etkileri üzerinde kurulmaktadır. Önemi de internetin kısaltmalarının ya  
da dot.com kesimindeki dramatik düşüşlerin çok ötesine gitmektedir.”'6

Bu, yalnız gelişmiş dünya olarak bilinen AB vc Kuzey Amerika için değil, 
geri kalmış olan ama küreselleşme hareketini uygun bir biçimde yakalamayı 
hedefleyenler için de önemli bir aşamadır. Burada işaret etmemiz gereken bir 
nokta, bilginin genellikle “neyi-bilmeli” vc “neden-bilmeli” bileşenlerini gösteren 
bilişimden çok daha geniş bir kavram olduğudur. Bu da bizi gelişmekte olan
15 Bu konuda toplu bilgi için bkz. UNCTAD Transport Newsletter. No 26 2004. Özellikle: John 

S. Wilson*, Xubei Luo**, and Harry G. Broadman. Trade and Transport Facilitation. ECMT. 
RT. 131. Oct.21-22. 2004.

16 Building the Knowledge Society. Report to Government by the Information Society Commission, 
December 2002.1reland. p.5.
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ülkeler dünyasında olmayan bir noktaya getirir: bilimsel bilgi, araştırma, AR-GE 
ve iyi tasarlanmış ve iyi yürütülen eğitim politikaları.

4. U laştırm a A nalizinde A raştırm a ve Teknoloji İlişkisi

Küreselleşme hareketi ve dünyanın hızla değişip dönüşen siyasal, iktisadi, 
sosyolojik ve demografik yapısı trafik ve kapasite üzerinde yoğunlaşarak artan 
talep ulaştırma sistemi / sistemleri üzerinde artan bir talep baskısı oluşturmaktadır. 
Altyapı yaşlanır ve eskirken sosyal, iktisadi ve çevresel hedefler ve sorunların 
yarattığı baskıyı da karşılamak gerekmektedir. Bütün bu artan talepleri 
doğru biçimde karşılayabilmek için yeni malzemelerin, yeni teknolojilerin, 
uygulamaların ve politikaların bulunması ve oluşturulmasında araştırma ve 
teknolojinin yaşamsal bir önemi vardır.

Önümüzdeki yıllar içinde teknoloji belki de ulaştırma sistemimizin sağlıklı bir 
şekilde işlemesinin en büyük etkeni olacaktır. Hem yük hem de yolcu ulaşımında 
hızla değişen çevre pek çok sorunu da birlikte getirmektedir. Yeni yeni kendini 
gösteren sorunlar, çeşitlenen gereksinimler, bölgesel farklılıklar, serbestleştirme 
(ıderegulation), yeni düzenlemeler (regulation), değişen iktisadi yapı ve kaynak 
kısıtları araştırma, gelişme ve teknoloji transferi üzerinde talep yaratmaktadır. 
Aynı zamanda gelişen ve evrilen bilişim ve iletişim teknolojileri gelişmiş 
ürünler, hizmet, güvenlik ve akışkanlık için yeni fırsatlar sunmaktadır. Şurası 
açıkça ortaya çıkmaktadır ki ulaştırma sisteminin öne sürdüğü sorunlar ancak 
araştırmaya dayanan yeniliklerle karşılanabilecektir.

Gelişen teknolojinin sağladığı getirilerin başında kaynakların ve / veya 
enerjinin daha etkin kullanımı ve bundan doğan maliyet düşüşleri gelir. Bu yoldan 
sürdürülebilir bir gelişme yolunu / sürecini harekete geçirmeyi hedefleyenlerin 
gözden kaçırdıkları bazı konular vardır. Teknolojik gelişmenin getirdiği kaynak 
ya da enerji etkinliği iyileştirmeleri görüşüne bağlanan sürdürülebilirlik 
kavramları, teknolojik gelişmelerin yarattığı davranışsal tepkileri sık sık 
gözden kaçırdığından etkinlikte sağlanan potansiyel getirileri abartma eğilimi 
taşırlar. Etkinlik iyileştirmeleri kaynak ve enerji talebini de etkilerler ve çoğu 
kez etkinlikte % l ’Iik bir artış kaynak kullanımında % 1 'in çok daha altında bir 
azalmaya yol açacaktır ya da hatta bazen kaynak kullanımında bir artışa bile neden 
olabilirler. Bu olay genellikle enerji iktisatçıları arasında çok iyi bilinen ama 
çevre iktisatçılarının nedense hiç ilgisini çekmeyen “sıçrama etkisi” (rehound 
effect) olarak adlandırılır.

Küreselleşme sürecinin bir sonucu olmasa da bu süreç ile zamanlama olarak 
neredeyse eş-anlı ortaya çıkan bir yeni gelişme de lojistik piyasalarının/ ağlarının 
ağırlıklı olarak varlıklarını göstermeleridir. Sanayi kesiminin birçok dallarında 
üretim, arz ve dağıtım süreçlerinin küreselleşmesi ile birlikte lojistik piyasası
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da büyümeyi sürdürmüştür. Yüksck-teknolojili mal üreten firmalar, bilgisayar, 
elektrikli aygıt üretenler ve ağır sanayi gibi endüstrilerin yanında otomobil 
üreten firmalar da küreselleşmeyi sürükleyen öncüler olmalarına ek olarak 
envanter stoklarım azaltmaları ve zamanı daha iyi kullanmaları gibi getirileri 
sağlayan üçüncü parti lojistik hizmetlerini kullanmaya önem vermektedirler. Bu 
endüstriler hızlı ürün yenilikleri ve karmaşık lojistik sistemleri ile de karakterize 
edilen dinamik endüstrilerdir dc.

Ulaştırma maliyetleri dünya gayrı-safi çıktısının yaklaşık % 20-25’ini 
oluşturduğundan etkin dağıtım ve arz zincirleri çağdaş rekabet ortamında ciddi 
bir rol oynarlar. Küresel ekonominin talepleri ve üretim ve dağıtımın dayandığı 
lojistik türler-arasılık modelini (intermodalism ) -  ulaştırma türleri arasındaki 
karşılıklı bağlılık -  vazgeçilmez bir aygıt yapmıştır. Özellikle çok-türlü (multi- 
modai) ulaştırma olarak uygulanan türler-arası ulaştırma (inter-modal transport) 
yerel ve küresel üretim ile piyasalar arasındaki bir bağdır ve iktisadi gelişmenin 
egemen etmeni sayılabilir.

Küresel lojistik hizmetleri için kritik önem taşıyan bir öğe de bilişim 
teknolojisinin kullanımıdır. Zamanı doğru değerlendirme için bilişime duyulan 
gereksinim yalnız stok yönetimlerini optimize etmeyi amaçlayan taşıtıcı 1ar 
tarafından değil ulaştırma işletmecileri için de önde asal önem taşıyan bir konudur. 
Öyle ki bilişim yönetimi taşımanın yönetimi kadar önem kazanırken internet ve 
elektronik veri değişimi de ulaştırma ve lojistik hizmetlerinde giderek büyüyen 
bir rol oynamaktadır.

Ulaştırma politikalarının etkinlik ve başarı şansım belirleyen etkenlere göz 
attığımızda bunların sistemli / bilimsel bir biçimde saptanmasının atılması gereken 
ilk adım olduğunu söyleyebiliriz -  bir tür sınıflama yaklaşımı. Ama her şeyden 
önce uluslar arası ulaştırma araştırma dünyasında şu konuda bir görüş birliğinin 
varlığından söz edilebilir ki ulaştırma politikalarının öncelikleri saptanırken bilim 
ve politika kesimleri arasında daha gelişmiş bir etkileşimin kurulması başarının 
olmazsa olmaz ön koşuludur.

O zaman da yapılması gerekenler / atılması gereken adımlar olarak şunları 
sıralamak mümkündür:

• Üzerinde çalışılacak alanın boyutlarının belirlenmesi yapılması gereken 
ilk iştir. Burada niifus yapısını (demografiyi), sosyal politika gelişmelerini, 
kurumsa] altyapıyı, iktisadi, siyasal, çevresel, bilim ve teknoloji ve 
ulaştırma eksenlerini birer boyut olarak düşünebiliriz.
Yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere bu boyutları daha net 
biçimde görebilmemizi sağlayacak anahtar etmenler belirlenmelidir. 
Bunların da üstüne her bir etmeni tanımlayıp açıklayabilecek göstergeler 
de ortaya çıkarılmalıdır.
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Araştırmanın kurumsallaşmış olduğu ülkelerde ulaştırma araştırmalarının 
bilim kesimine olduğu kadar politika yapımcılarına da katkı sağladığı bilinen 
bir olgudur. Doğallıkla bunun tersi de az gelişmişliğin bir göstergesi olarak 
gelişmemişler için geçerlidir. Çok yüksek maliyetli ulaştırma altyapı yatırımları 
ile ilgili kararlar alınırken böyle bir sürecin varlığından bile haberi olmayanlar 
çılgınca bir mirasyedilik histerisi içinde proje bile demlemeyecek işlerle ilgili 
harcamaları hesapsızca üstlenirler.

5. U laştırm a Ö ğretim i ve Yaygın Etkiler

Araştırmanın önemi ve oynadığı rol açısından yukarıda yazılanlar bir 
ülkenin küresel ticaretteki rekabet gücü durumunu analiz edebilmek ve politika 
yapımcılarına lojistik ağları ile uyumlu ulaştırma politikalarını tasarlama 
ve uygulamada yardımcı olmak için iyi örgütlenmiş bir kurumsal araştırma 
altyapısına gereksinim duyulduğunu ortaya koymaktadır. Ve yine yukarıda 
belirtildiği gibi küresel ticaretten kazançlı çıkanlar gelişmiş ülkelere olurken bu 
olanakları en iyi kullananlar da onlar olmuştur / olmaktadır. Dünya Bankası’nın 
2007’de yayınlanan bir raporundaki en başarılı ülkelere bakarsak bunun 
kanıtlarını buluruz.17 Bu raporda ele alınan 150 ülkenin Lojistik Başarım İndeksi 
(Logistics Performance Index, LPI) denilen değerlendirmede en başarılı olanlar 
hemen tamamen gelişmiş ülke grubundandır. Yine şunu da eklememiz gerekir ki 
bu ülkelerdeki araştırma altyapısı çok gelişmiştir.

Bu duruma şunun da eklenmesi gerekmektedir: Sözü edilen durumları ve 
gelişmeleri ciddi biçimde analiz edip bundan sonuçlar çıkarabilmek için gerek 
duyulan yalnız bu işlevi yerine getirecek araştırma kapasitesine değil nitelikli 
insan gücüne de gereksinim vardır. Başka bir deyişle yalnız doğru politika 
tasarımı / yapımı için değil hazırlanan politikaları uygulamada da iyi eğitilmiş 
ve deneyimli nitelikli profesyonellere açık bir gereksinim duyulmaktadır. Bunun 
anlamı açıkça bu sayılan işleri yapabilecek bir aracın gerekli olduğu ve bu aracın 
da ulaştırma ve lojistik alanlarında çağdaş standartlarda bir öğretim ve eğitim 
sistemi olduğudur. Bu da “gelişmekte olan” denilen ülkelerin kötü bir biçimde geri 
kalmış olduğu biralandır. Winston Churchill'in 1943’de Harvard Üniversitesi’nde 
yaptığı bir konuşmada söyledikleri ilginçtir: “Geleceğin imparatorlukları aklın 
imparatorlukları olacaktır

Yalnız ulaştırma ve lojistik öğretiminin değil genel olarak, her alanda öğretimin 
önemi ve ağırlığını niteliksel anlamda tartışma konusu yapmak istemiyoruz. 
Öğretim ve eğitimin önemini niteliksel olarak tartışmanın ülkenin iktisat 
politikalarının tasarımına ciddi bir katkısı olması zordur. Kaynak kullanımında ve 
belli bir kesime ayrılan kaynakların nasıl kullanılacağına karar vermede sayısal 
analizin niteliksel analize üstünlüğünü kabul etmemiz gerekmektedir.
17 The World Bank (2007), Connecting to Compete. Trade Logistics in the Global Economy.
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Çağdaş ulaştırma ve lojistik öğretim programlarının disiplinler-arası karakteri 
her şeyden önce şu nedenlerle çok yararlı bir araç olma özelliğine sahiptir: 
(a) daha donanımlı ulaştırma-lojistik plancıları yetiştirerek ekonomiye katkı 
sağlamak; (b) ulaştırma ve lojistik kesimlerinde iyi uygulayıcılar ya da işe 
yarar araştırmacılar üreterek bunların katkılarını sağlamak. Bunu da bir yandan 
ulusal ekonominin çok-türlü ve çok-disiplinli yapısına, öte yandan da küresel 
ekonomiye uyumlu olduğu için yapar. Disiplinler-arası bir öğretimin yararları 
öğrencilerine (mezunlarına) disiplinler-arası bir yapı üzerine kuaılu olan gerçek 
dünyanın sorunlarını daha iyi anlama, daha iyi analiz etme ve çözme yeteneği ve 
becerisi kazandırması anlamında çok belirgindir.

Bu yararlar niteliksel bağlamda çok iyi anlaşılıp anlatılabilir. Bu noktada 
çağdaş ulaştırma & lojistik öğretiminin yararlarının niteliksel yanını bir 
yana koyup sayısal değerlendirme seçeneğini ele alırsak karşımıza kesimsel 
gelişmenin yaygın etkilen (spillover effects) çıkar. Bu bağlamda eğer ulaştırma 
(ve lojistik) öğretimindeki gelişmenin ekonominin geri kalan kesimlerine -  
mal-üreten kesimler kadar hizmetler kesimlerine de -  olan yaygın etkilerim 
ölçebilse idik bu öğretimin önemine ilişkin çok sağlam ve söz konusu öğretimin 
nasıl şekillendirileceğine ilişkin somut veriler elde etmiş olurduk. Ancak bu 
konuda karşılaşılan metodolojik güçlükler sözü edilen ‘etkiler’i ölçebilmemizi 
engellemektedir -  lojistik kesiminin tanımlanmasındaki zorluklar ve bu nedenle 
de bir ölçme yapılamaması gibi.

Bu konuda karşılaşılan bir başka güçlük de, ‘Sonuç’ bölümünde değinileceği 
gibi, yaygın etkiler konusunun neredeyse istisnasız olmak üzere mal-üretimi ve 
ulaştırma altyapısı bağlamında düşünülmesi ve ulaştırma öğretimi konusunun 
hem (özellikle azgelişmişlerde olmak üzere) görece çok geri kalmış olması ve 
hem de, belki bunun da etkisiyle, elde yeterli istatistik veri bulunmamasıdır. Ancak 
bu kusurlar öne sürülen modelin önemini azaltmamalıdır. Şunun unutulmaması 
gerekmektedir ki geleceğin toplumu bilgi toplumu (knowledge society) aşamasını 
geçmiş olan toplumlardan kurulu olacaktır ve burada öğretim & eğitim vektörünün 
ağırlıklı bir rolü vardır. Bu nedenle bu vektördeki gelişmelerin yaratacağı etkinin 
ölçülmesi / ölçülebilmesi gerekmektedir.

6. U laştırm a Ö ğretim i

Ulaştırma endüstrisi ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile orantılı olarak teknolojik 
gelişme ile yakından bağlantılıdır. Bir başka deyişle ulaştırma etkinlikleri bir 
mühendislik endüstrisi oluştururlar. Burada üzerinde durulması gereken bir 
başka olgu da ulaştırma teknolojisinin sürekli olarak daha fazla yükün gittikçe 
azalan zaman dilimlerinde ve gittikçe azalan maliyetlerle taşımayı sağlayacak 
geliştiğinin belirlenmesidir.
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Ulaştırma kesiminin kendi içindeki gelişmelerden birer örnek olan bütün 
bu gelişmelerin yanında, ulaştırmayla dolaylı ya da dolaysız olarak bağlantılı 
diğer kesimlerdeki gelişmelerin de bu bağlamda değerlendirmeye sokulması 
gerekmektedir. Örneğin, iletişimdeki, bilişim teknolojisindeki ve endüstrisindeki, 
internetteki gelişmelerin tamamı ulaştırmayla ilgili karar alıcıların tamamını 
etkileyecek birer etkendir.

Buradan şu sonucu da çıkarabiliriz ki, ulaştırma etkinliklerinin oluşturduğu 
bütün bunları bir kesim adı altında toplamamızı mümkün kılar ve bu anlamda 
ulaştırma kesimi ekonominin diğer kesimleri (mal ve hizmet üreten kesimler) 
gibi büyük ölçüde iktisat yasalarına bağlı olan bir kesimdir. Bu gelişme süreci, 
sonunda, ekonominin hem ulaştırma kesimini, hem de geri kalan kesimleri, son 
derece karmaşık ve duyarlı bir örgüt yapısına sokmuştur. Bunun sonucu da, 
burada alınacak kararların kesinlikle bilgiye dayanır olması gereğidir.

Bütün bunlar, ulaştırma kesimi ile ilgili kararların alınmasında / politikaların 
tasarlanmasında ve uygulanmasında, kurulu ulaştırma sisteminin ve bu 
sistemi oluşturan firmaların çalıştırılmasında, işletilmesinde karar alıcıların ve 
uygulayıcıların, işletmecilerin, konularıyla ilgili bilgi ve beceri sahibi kişiler 
olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bunun anlamı da, çağdaş ekonomilerin 
ulaştırma sistemlerini kuracak, örgütleyecek ve çalıştıracak insanların öğretim 
ve eğitimini öncelikli olarak kurup uygulamaya sokmaları gerektiğidir.

öa.Dünyada
Dünyanın gelişmiş ülkeleri, diğer eğitim alanları yanında, ulaştırma öğretim 

ve eğitimine de ciddi kaynak ayırmışlardır. Çağdaş ulaştırma öğretiminin ilk 
olarak uygulamaya sokulduğu ülke A.B.D. olduğu gibi, bugün bu programların 
en gelişmiş ve yaygın olduğu ülke de A.B.D.’dir. Bu ülkede önde gelen çok sayıda 
üniversite, bu alanda çok gelişmiş (sophisticated) ulaştırma öğretim programlarını 
uyguladıkları gibi, işe öğretimle bağlantılı başka bir alanı da katmışlar ve çok 
ileri düzeylerdeki araştırma etkinliklerini de kendi çatıları altındaki kurumlarda 
uygulamaya sokmuşlardır. Gerçekten de, eğitim ve araştırma, bir madalyonun 
iki yüzü gibi, birbirinden ayrılmaz iki alandır ve birbirlerinin gelişmesini, geri 
beslemeli bir etkileşim içinde, desteklemektedirler.

A.B.D.’nin yanında, İngiltere, Fransa, Japonya, Kanada, Belçika, Hollanda 
gibi bazı gelişmiş ülkeler de ileri ulaştırma öğretim programları uygulayan 
ülkeler arasında gösterilebilir. Bunun yanında, aynı derecede gelişmiş olmasa da, 
ulaştırma öğretim programları uygulayan başka ülkeler de vardır. Bunlar arasında 
Güney Kore, Hindistan ve Yunanistan’ı da sayabiliriz.

öb.Türkiye’de
Türkiye’de ulaştırma öğretimi ile ilgili olarak saptamamız gereken ilk olgu, 

ulaştırmanın çağdaş karakteri olan çok-disiplinlilik özelliğine dayalı ve bunun 
diplomasını veren bir programın Türk üniversitelerinde bulunmadığıdır. Yalnızca
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iki üniversitede (İTÜ ve YTÜ) bu özelliklere uyan ulaştırma öğretim (Yüksek 
Lisans) programları bulunurken bunların da mezunlarına İnşaat Mühendisliği 
diploması verilmektedir. Bu olgu örneğin neden Yunanistan’da hepsi ulaştırma 
dalında en az yüksek lisans diplomalı 600’ün üzerinde üyesi bulunan Yunan 
Ulaştırma Mühendisleri Enstitüsü’nün18 (bizdeki deyişiyle, Odcıst) 1976’dan 
bu yana var olurken Türkiye’de neden bunun eşdeğeri bir meslek kuruluşunun 
bulunmadığını açıklamaya yeterlidir. Bu iki üniversitenin dışındakileri 
taradığımızda karşılaştığımız görünüm şudur:

Türkiye’de ulaştırma öğretimine temel oluşturduğunu düşündüğümüz 
İnşaat mühendisliği öğretimi (fakülte ya da bölüm düzeyinde) bulunan toplam 
27 üniversite (internet / web sayfaları bağlantısı ile girebildiklerimiz) içindeki 
durum şu şekildedir:19 

Toplam: 27
Ulaştırma Anabilim Dalı bulunanlar: 15 
Ulaştırma programı bulunanlar: 2
Ulaştırma ile ilgili değişik programı olanlar: 4 (bunların ikisi Deniz 

İşletmeciliği, biri Sivil Havacılık, biri de doğrudan İşletmecilik konuları ile ilgili) 
Ulaştırma ABD olup da ulaştırma ile ilgili hiçbir dersi olmayanlar: 4 
Ulaştırma ABD olmayıp ulaştırma ile ilgili dersi olanlar: 8 
Herhangi bir şekilde lisans programlarında ulaştırma ile ilgili ders bulunan 

üniversite sayısı: 19
Bu tabloda saptanması gereken bazı özellikler bulunmaktadır:
a. İlk saptanabilecek olgu, Türkiye için hiç de az sayılamayacak sayıda (15) 
üniversitede Ulaştırma ABD (UABD) bulunmaktadır.
b. Yine, az olmayan sayıda (19) üniversitede ulaştırma ile ilgili dersler 
okutulmaktadır.
c. İlginç bir olgu, UABD olup ulaştırma ile ilgili hiçbir dersi bulunmayan 
üniversitelerin yanında UABD olmadan ulaştırma dersi bulunan üniversitelerin 
varlığıdır.
d. Ulaştırma programı bulunan üniversitelerin sayısı ise çok azdır -  2 
üniversite ya da başka bir açıdan toplamın (27) % 7,4’ii.
Sayıların gösterdiği bu kaba özelliklerin arkasına geçtiğimizde ise şunlar 

görülmektedir:
1. Gerçi Türkiye’de UABD bulunan çok sayıda üniversite vardır ama 

bunların çok büyük bir kısmı da en kabası “Öğr. Görevlisi Dr.” nitelikli 
üyelere sahip birimlerdir. Yani Türkiye’de büyük bir sorun olan “içi boş 
ıınvan” sorunu burada da karşımızdadır.

18 The Hellenic Institute o f  Transportation Engineers: htto://www.scs.gr/cnglish-about-hite.html
19 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yücel Candemir “Ulaştırma Eğitim ve Öğretimi: Dünyada ve 

Türkiye’de”. 6. Ulaştırma Kongresi. Bildiriler. İMO İstanbul. İstanbul.23 -  25 Mayıs 2005.
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2. Türk üniversitelerindeki ulaştırma dersleri içerik, gereklilik ve çağdaş 
normlara uygunluk açısından sorgulanması gereken nitelikteki derslerdir. 
Bunlardan çok büyük bir kısmı da kaba anlamda mühendislik dersleridir.

3. İki üniversite dışında çağdaş ulaştırmanın çok-disiplinlilik özelliğine 
uyan bir ulaştırma öğretim programı ise hiç yoktur. Bu iki üniversitenin 
ulaştırma programlarının çıktısı (mezunları) ise genelde ulaştırma 
kesiminin gereksindiği ulaştırma mühendisleri değil, inşaat mühendisliği 
diplomalı kişilerdir.

4. Ulaştırma ile ilgili olma savındaki diplomaları veren yüksek okul 
düzeyindeki kuruluşların programlan ise ulaştırmanın çağdaş 
gereksinimlerini karşılamada çok yetersiz içerikli ve fayda / maliyet oranı 
çok düşük ve iktisadi fayda açısından değerlendirildiklerinde de çok 
yüksek maliyetli etkinliklerdir

7. Sonuç

Bu yazının ortaya koyduğu bazı gerçeklikler şöyle sıralanabilir:
a. Ulaştırmanın iktisadi analizi önemlidir.
b. Bu olgu görece yenidir ama gerekli olan ilgiyi artan oranda görmektedir.
c. Ulaştırmanın iktisadi analizine olan ilgi artışı yaklaşımda da değişimi 

birlikte getirmektedir.
d. Bu değişim ulaştırma araştırmalarına verilen önemle yakından 

bağlantılıdır.
e . U la ş t ırm a  a r a ş t ı r m a la r ın ın  s o n u ç  v e rm e s i u la ş t ı rm a  ö ğ re t im in in  

g e l i ş m e s in e  d e  b a ğ lıd ır .

Bu eksenler üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışırsak varacağımız 
sonuçları şöyle özetleyebiliriz.

Dünya ekonomisindeki küreselleşme sürecinin olumlu etkiler yaparak 
sürmesinde ulaştırma ve lojistik ağlarının uyumlu etkileşiminin payı 
bulunmaktadır. Bu olguyu doğm değerlendirmek için ulaştırma & lojistik 
alanlarında araştırmaya ciddi kaynak ayıran ülkeler doğru politikalar tasarım ve 
uygulamasında da en başarılılar olmaktadır. Başarılı olmayanlara baktığımızda 
da araştırmaya ciddi kaynak ayırmadıklarını gözlemliyoruz. Burada belki de 
şunu öne sürmek mümkün olmaktadır ki adeta dünya küreselleşirken, özellikle 
“gelişmekte olanlar”ınkiler başta olmak üzere, politika kesimi yerel kalmakta 
(deyim yerindeyse) tememide düşmektedirler. Burada yetersiz kaldığını 
gözlediğimiz üniversite/bilim kesimine de eleştiri yöneltmek söz konusu olabilir; 
ancak üniversiteleri şekillendirenler yalnızca üniversitelerin kendileri değil daha 
çok da kaynak dağılımı politikalarının yapımcıları olduğundan politikacılara 
yönelik eleştiride haksızlık söz konusu olmamalıdır.
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İster üniversite /  bilim kesiminde ister politika-yapımı kesiminde olsun 
Türkiye’nin bu alandaki ayıbı gözlerden saklanacak gibi değildir. Türkiye’nin 
ulaştırma araştırma dünyasında hiç adı yoktur. Bu alandaki öğretimin çağdaş 
düzeyde başlatılması gündeme alınmadığı sürece de olmayacaktır.

Bizim gerek bu yazıda gerekse bir başka çalışmada20 öne sürdüğümüz 
değerlendirme yaklaşımı olan yaygın etkiler yöntemini uygulayabilmek için 
gerekli istatistiklerin toplanması, ya da daha genel olarak ulaştırma istatistikleri 
düzenlenmesi süreci başlatılmadığı sürece ulaştırma & lojistik öğretiminin 
genel olarak iktisadi gelişmeye katkısı da ölçülemeyecektir. Burada yapılacak 
/ yapılması gereken işin ana çizgileri bellidir: Ulaştırmadaki gelişmenin 
ekonomi üzerindeki yaygın etkileri ölçülmelidir. Bunu akıldan çıkarmadan şunu 
ekleyebiliriz ki eğer ulaştırma & lojistik öğretimi çağdaş düzeyde başlatılırsa (a) 
ulaştırmadaki gelişmenin sözü edilen etkilerinin daha tutarlı bir değerlendirmesi 
de yapılabilir ve (b) bu etkiler seçilecek bölgelerde daha yüksek oranlı büyümeye 
yol açabilecektir.

Ülkelerin bilgi ekonomisi açısından göreli konumlarının değerlendirildiği 
bir Dünya Bankası Enstitüsü (World Bank Institute) çalışmasında21 Türkiye’nin 
durumu öğretimdeki gelişme umutları / trendleri açısından hiç de iç açıcı değildir. 
Bir KAM (Knowledge Assessment Method) analizi temeli üzerine kurulmuş olan 
bu raporda Türkiye ılımlı bir iktisadi büyüme açısından görece iyi bir konumda 
görünmektedir. Ancak Türkiye’nin Bilgi Ekonomisi İndeksi (KEI, Knowledge 
Economy Index) dünya ortalamasının altında kalırken bu büyüme trendinin 
sürdürülebilmesi için bilgi kesimine özellikle eğitimin nicelik ve niteliği 
bakımından yatırım yapılmasına gereksinim vardır. Başka bir deyişle söz konusu 
raporun göz önünde bulundurduğu belli başlı alanlar -  yani, İktisadi Özendirme 
İndeksi, Eğitim, Yenilik ve Bilişim Altyapısı (Economic Incentive Regime, 
Education, Innovation and Information Infrastructure) -  içinde Türkiye’nin 
en zayıf olduğu kesim olarak eğitim öne çıkmaktadır. Diğer bir önemli husus 
bu parametrelerdeki gelişmeler ile ilgilidir: bu bakımdan eğitim parametresinin 
1995’den bu yana daha da kötüleştiği görülmektedir.

Yukarıda da kısaca değinildiği gibi ulaştırma & lojistik öğretim ve eğitimi de 
bu genel görünümün bir istisnası değildir.

Öğretim ve eğitimin yaygın etkilerinin ölçülmesinin önemi konusunda bir 
örnek Türkiye’de yapılan bir çalışmadan alınabilir. Bakış vd.22 Türkiye’de insan 
sermayesinin yaygın etkilerini (onlar bilgi taşması diyorlar) ölçmek amacıyla 
yaptıkları çalışmalarında insan sermayesi (beşeri sermaye) ve araştırma &

20  B kz. C a n d c m ir &  H isa rc ık tıla r  (2010).
21 The World Bank Institute (WBI) (2006). Turkey and the Knowledge Economy: A KAM Analysis.

May.
22 B ak ış  &  D av u ty an  &  L even t &  Polat (2011)
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geliştirme 'nin büyümenin ana belirleyicileri (determinantları) olduğu kabulünden 
hareketle bu etkenlerin yaygın etkilerini ölçmeye çalışmışlardır. Vardıkları sonuç 
ve elde etlikleri bulgular iyi eğitilmiş insan gücünün olumlu dışsal etkilerinin 
(yaygın etkiler) nitelikli eğitimin gücünün önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bizim savımız / varsayımımız aynı durumun iyi eğitilmiş nitelikli insan gücünün 
ulaştırma & lojistik kesimleri için de geçerli olduğu ve ulaştırma kesiminin 
yaygın etkilerini ciddi ölçülerde artırdığı yönündedir.
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Ekonomi Politik ve Düzenlemenin Gücü 
İstanbul’u Finans Merkezi Yapabilir mi?

Yener Coşkun*

Ö zet
K alkınm ışlık ölçütleri açısından ülkem iz çoğu ülkenin gerisindedir. Ulusal ekonom inin ve 

finansal sistem in birçok açıdan az gelişm işliği/riskliliği veri iken İstanbul’un finans merkezi 
olm asına ilişkin çalışm alar paradoksal görünm ektedir. Bu am açla ortaya konulan yaklaşım ın 
ekonom ik ve siyasi olm ak üzere iki önem li dayanağının bulunduğu düşünülm ektedir. Ekonomik 
bağlam da Türk ekonom isinin artık “güvenli liman” haline geldiği üzerinde durulurken, politik 
yaklaşım da ise 11 Eylül sonrasında değişen siyasi iklim çerçevesinde gelişen yeni ekonomi 
politiğin ülkem iz lehine ekonom ik avantaja dönüştürülebileceği gündem e getirilm ektedir. Söz 
konusu avantajlardan finansal m erkez olunm ası şeklinde bir değerin ortaya çıkm asında ise; 
kamu yönetim inin düzenlem e işlevine merkezi bir rol verildiği görülm ektedir. Y öntem  olarak 
literatür taraması ve karşılaştırm alı veri analizinin esas alındığı bu çalışm ada, düzcnlem eci bir 
yaklaşım  çerçevesinde İstanbul’un finansal m erkez olm ası projesinin gerçekleştirilebilirliği 
incelenmiştir. İncelem e sonucunda; daha çok konjonktürel nedenler/siyasi cazibesi nedeniyle 
gündem e getirildiği ve içsel dinam iklerinin zay ıf olduğu düşünülen İstanbul’un finansal 
m erkez olm ası projesinin; salt düzenlcm eci bir yaklaşım  çerçevesinde hayata geçirilm esinin 
gerçekçi/inandırıcı olm adığı sonucuna ulaşılmıştır.

A n a h ta r  K elim eler: Finansal merkez, İstanbul, finansal güvensizlik, düzenlem e, Londra.

1. G iriş
Ey köhne Bizans, ey koca büyüleyici bunak, ey bin kocadan 

artakalan dul kız; güzelliğindeki tazelik büyüsü henüz besbelli, 
sana bakan gözler hâlâ üstüne titriyor.

Sis, T ev fik  F ik re t

Kalkınmanın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ölçütleri açısından ülkemiz 
birçok ülkenin gerisindedir. 1980 sonrasının ekonomik anlayışı dışa açık vc bir 
yönüyle rekabetçi bir ekonomik sistemi gündeme getirmiştir. Dikkat çekici bir 
dönüşüme neden olduğu ve çeşitli faydalar sağladığı açık olmakla birlikte, ııeo- 
liberal politikaların ulusal ekonomide uzun yıllardır karşı karşıya olunan birçok 
yapısal sorunun çözümünde etkisiz kaldığı açıktır.
* Yener COŞKUN, Sermaye Piyasası Kurulu Baş Uzmanı, c-posta: vcoskun@spk.gov.tr

MRICS, halen Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Ana Bilim
Dalı’nda doktora çalışmalarını (Tez Aşaması) sürdürmektedir.
Bu çalışmada yer alan görüşler Yazar’a ait olup, bağlantılı olunan kurumlanıl görüşlerini
yansıtmamaktadır.
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Bu sorunlardan ilk akla gelenler; yapısal nitelik kazanmış bütçe açıkları ve 
yüksek kamu kesimi borçlanma gereği, ekonominin yüksek enflasyon/faiz oranı 
sarmalından çıkamaması, üretim ekonomisinin rantiye ekonomisi ile önemli 
ölçüde ikame edilmesi,cari açık ve sıcak para ekonomisinin ekonomik güvenliği 
tehdit edebilecek boyutlara varan riskleri, yüksek iç ve dış borçlar, kayıt dışı 
ekonomi, yapısal nitelikleri bulunan istihdam sorunları, gelir dağılımındaki 
adaletsizlikler ve çalışma hayatında yaşanan sorunlar olarak özetlenebilir.

Türk ekonomisine yönelik uluslararası gözlemler uzun yıllardır ısrarla; 
ulusal ekonominin iş yapma biçimleri açısından şeffaf olmadığını ve verimlilik/ 
rekabetçi yönünün zayıf olduğunu belirtmektedir. Ekonomiye akışkanlık 
kazandıran finansal sisteme bakıldığında ise ülkemiz finansal sisteminin birçok 
açıdan yeterince gelişmemiş olduğunu söylemek mümkündür.

Finansal sistemdeki sektörel ağırlıklar dikkate alındığında banka odaklı 
bir finansal sisteme sahip olunmasına rağmen, ülkemiz bankacılığının birçok 
açıdan gelişmiş ülkelerdeki örneklerin gerisinde kaldığı söylenebilir. Banka 
dışı sektörler bağlamında bakıldığında ise sermaye piyasaları ve sigortacılık 
sektörünün, bankacılık sektörüne kıyasen, daha da az geliştiği görülmektedir. 
Bu kapsamda,kamu ve özel sektördeki kaynak açığını karşılamak amacındaki 
Türk bankacılık sisteminin temelde yurt dışı kurumlardan fon talep eden birimler 
olduğunu, sermaye piyasalarının iç kaynağa ve krediye dayalı finansmana 
seçenek teşkil edecek boyutlarda büyüyemediğini ve sermaye piyasasındaki 
yapıya benzer biçimde sigortacılık sektörü ürünlerinin/hizmetlerinin de gelişmiş 
ülkelere kıyasen yeterince gelişemediğini belirlemek gereklidir. Yine belirtmek 
gerekir ki, ülkemiz finansal sistemi küresel krizden sınırlı biçimde etkilenmiş 
olmakla birlikte, bu durum yukarıda yer verilen belirlemeleri olumsuzlayacak ve 
yapısal bir değişime neden olabilecek koşulları taşımamaktadır.

Yurt içi finans sektörünün az gelişmesinde kırsal kesimdeki tüketim-tasarruf 
alışkanlıkları ve inanca dayalı davranışların da önemli bir payı bulunmakla 
birlikte; finansal ürün ve hizmet tüketicilerinin finansal sisteme karşı duyduğu 
güvensizliğin de bu sonuçta etkili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda Türk 
halkının finansal varlık dışı yatırımlarının ve yüksek varlığa sahip bireysel/ 
kurumsal yatırımcıların yurt dışı finansal varlıklara yönelik yatırımlarının tahmini 
büyüklüğü dikkate alındığında; yurt içi yerleşiklerin finansal sisteme yeterince 
güvenmediğini ileri sürmek mümkündür.

Ulusal ekonominin ve finansal sistemin birçok açıdan az gelişmişliği/riskliliği 
veri olmakla birlikte, son yıllarda İstanbul’un finans merkezi olup olamayacağı 
konusunun gündeme geldiği görülmektedir. Ekonomik veriler ve gözlemler 
ışığında değerlendirildiğinde, İstanbul’un finans merkezi olup olamayacağı 
tartışmasının son derece paradoksal olduğunu belirtmek gereklidir. Buna karşılık 
anılan tartışmanın yasal metinlerde ifade bulmak suretiyle kamu kesimi tarafından
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projelendirilmesi konunun bütün boyutları ile tartışılmasını gerektirmektedir.
Bu amaçla ortaya konulan yaklaşımların ve politika setinin biri ekonomik ve 

diğeri de siyasi olmak üzere iki önemli dayanağının olduğu düşünülmektedir.
İlk olarak 2000-2001 krizi sonrasında bankacılık kesiminde ortaya 

çıkan zararların sosyalleştirilmesinin ve düzenleyici/denetleyici yapının 
güçlendirilmesinin getirdiği göreli istikrarlı ekonomik çevre nedeniyle; küresel 
finansal krizin Türk finansai sistemi üzerindeki bozucu etkilerinin sınırlı 
olduğu ve Türk ekonomisinin artık güvenli liman haline geldiği düşüncesinin 
savunulduğu görülmektedir.1 İkinci olarak dünyada değişen siyasi iklimin yeni 
bir ekonomi politik doğurduğu ve bunun da ülkemiz lehine ekonomik avantaja 
dönüştürülebileceği gündeme getirilmektedir. Bu kapsamda 11 Eylül olayları 
sonrasında Körfez sermayesinin yeni arayışlara girebileceği ve Ortadoğu’nun 
yeniden şekillendirilme sürecinin ülkemize ekonomik faydalar sunabileceği 
düşünülmektedir. Yurt dışındaki ekonomik ve siyasi gelişmelerin ülkemize 
doğurabileceği ekonomik faydaların İstanbul’un üretim, ticaret ve fiııans hayatını 
geliştirme olasılığının güçlü olması ise; İstanbul’un finansal merkez olabilmesine 
yönelik görüşlerin ekonomik ve siyasal rasyonelini özetlemektedir.

Uluslararası siyaset sahnesindeki gelişmelerin İstanbul’un finansal merkez 
olmasındaki rolünü temelde inceleme dışında bırakan bu çalışmada; düzenlemeci 
bir yaklaşım çerçevesinde İstanbul’un finansal merkez olup olamayacağı 
incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak literatür taraması ve karşılaştırmalı veri 
analizi esas alınmıştır.

Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde yurt içi ve dışı çeşitli 
raporlarda ve strateji belgesinde İstanbul’un finansal merkez olması, üçüncü 
bölümde ülkemizdeki finansal az gelişmişlik ve bunun sonuçları, dördüncü 
bölümünde finansal merkez olarak Londra’nın İstanbul ile karşılaştırılması ve 
İstanbul’un finansal merkez olma yolunda sahip olduğu avantaj ve dezavantajları 
incelenmiştir. Beşinci bölümde finansal merkez olma projesinin önündeki en 
önemli engeller arasında olduğu görülen finansal güvensizlik sorununun yerli 
ve yabancı yatırımcılar penceresinden değerlendirilmesi ve altıncı bölümde de 
düzenlemeye dayalı yaklaşımların finansal merkez olunması üzerindeki etkileri 
incelenmiştir.

2. Çeşitli Raporlarda ve Strateji Belgesinde İstanbul’un Finansal 
M erkez O lm ası

En azından bugünkü koşullarda gerçekleşmesi güç görünen İstanbul’un 
finansal merkez olması projesine, daha çok ülkenin gizilgiicüne vurgu yaptığı 
düşünülen bazı göstergelerin, ilham vermiş olduğu düşünülebilir. Örnek verelim.

1 T h e  W all S tre e t Jo u rn a l, “ Is tan b u l W oos F in a n c ie rs”, h ttp ://o n lin e .w si.c o m /a rtic le  /
SB  1000142405274870411  6 H 0 4 5 7 5 5 2 l9 0 3 7 5 1 6 2 7 6 7 6 .h tm l (E riş im  T arih i: 11 .02.2011).
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Türkiye satın alma gücü paritesine göre dünyanın 17 nci büyük ekonomisidir. 
2001 yılı cari fiyatlarıyla İstanbul GSYİH’nın % 21,3’ünii üretmektedir.2 
Ülkemizde yetişmiş insan gücü vardır, teşebbüs sahibinin önü açıktır, daha da 
esnekleşecek iş gücü vardır. Kamu yönetimi “yatırımcı dostudur”, ülkenin 
ekonomik geleceğini uzun süredir özel sektör yönlendirmektedir. Türkiye 
sadece açık ve kayıt dışına kaymaya her an hazır esnek bir ekonomik sistemden 
ibaret değildir. Avrasya’nın daha doğusuna göre Batılı ölçülerde daha modem 
ve açık görüşlüdür. Diğer metropollere göre ürün ve hizmet maliyetleri düşük 
olabilmektedir. Genç nüfusun etkili olduğu demografik yapısı, hızlı kentleşme ve 
birçok sektörde doymamış talebin bulunması gibi unsurlar iç piyasada dinamizm 
ve kârlılık potansiyelini artırmaktadır.

İş dünyasının kârlılık beklentileri açısından olumlu görünen söz konusu 
yargıların/ göstergelerin finans merkezi olma yolunda birer alamet olduğunu 
düşünenlerin;Kurtuluş Savaşı’na karşın 200 yıldan bu yana tartışılan ülkenin 
siyasi haritasını, geriye doğru salınan vergileri, cari açığı, kronik kamu kesimi 
borçlanma gereğini, sıcak parayı, dış borçları, bölüşüm sorunlarını, uluslararası 
kuramların yolsuzluklarla ilgili raporlarını ve hatta İstanbul’un yakın gelecekte 
finansal merkez olmasının güç olduğu anlamına gelen raporları ne ölçüde dikkate 
aldıkları tartışmalıdır.

Yöntem olarak diğer göstergeleri başka çalışmalara bırakarak bu bölümde; 
yerli/yabancı raporlarda İstanbul’un finansal merkez “adayı” olarak statüsünü, 
yerli ve yabancı yatırımcının ülkemiz finansal piyasalarına duyduğu güven 
derecesine işaret eden bazı göstergeleri ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
(İFM) Strateji Belgesi’ni genel batlarıyla inceleyeceğiz.

2.1. Yerli ve Yabancı Raporlarda İstanbul'un Finansal Merkez Olması
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB)3, Türkiye’nin 

ekonomik büyüklükler itibarı ile “uluslararası finans merkezi” olma hedefinden 
ziyade “bölgesel finans merkezi” olmayı hedeflemesinin daha doğru bir yaklaşım 
olduğunu belirtmektedir. Çalışmada, İstanbul’un bölgesel finans merkezi 
olmasını destekleyecek unsurlar arasında şunlara yer verilmektedir; bankacılık 
sektöründeki koıısolidasyon ve yabancıların banka alımları, AB süreciyle birlikle 
finans sektörünün yasal altyapısının geliştirilmesi, vergi rejiminde öngörülen 
değişiklikler, üst kurulların özerkliğinin geliştirilmesi, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası (İMKB) ve İstanbul Altın Borsası’nın (İAB) hızla özelleştirilmesi, 
İstanbul’un kentsel altyapısının geliştirilmesi vb.

2 Internet: http://tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/nvservlet? Ulusal hesap lard b2=&report=i 
tablol.RDF& p_ tur=3&p yill =2001&p_ ill=34&desformat=html&p_kod =I&EN 
VID=ulusalhesaplardb2Env (Erişim Tarihi: 10.03.2011).

3 TSPAK.U (2007), "Türkiye Sermaye l’iyasası Raporu 2006”, İnternet: \vww.tsnakb.ora.ir 
(Erişim Tarihi: 12.12.2010). s. 45.

5 2 8 B ilsay K uruç’a  A rm ağan

http://tuikrapor.tuik.gov.tr/reports/nvservlet


Türkiye Bankalar Birliği (TBB)4 de İstanbul’un finans merkezi olmasını 
stratejik, (inansal ve diğer ölçütler kapsamında ve Londra, Moskova, Varşova, 
Dubai5 ve Dublin ile karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Bu değerlendirmenin 
ölçütleri; politik ve ekonomik istikrar, nitelikli işgücü, gelir yaratma potansiyeli, 
imaj, yasal ortam, mali ortam, düzenleyici çerçeve, altyapı, iş yapma kolaylığı, iş 
yapma maliyeti, profesyonel hizmetlere erişim ve yaşam tarzı olarak belirlenmiştir. 
Deloitte Danışmanlık A.Ş. tarafından Türkiye Bankalar Birliği’ne (TBB) 
hazırlanan söz konusu raporda alınması istenen tedbirler ve finans merkezi olmak 
için gerekli görülen koşulların yerine getirilmesi halinde yerel mükemmelliğin 
ve bölgesel üstünlüğün yakalanacağı vurgulanmaktadır.Yukarıda bahsedilen 
değerlendirme ölçütlerindeki aksaklıkları gideren ve finans merkezi olmanın 
koşullarını hazırlayan unsurların bazıları ise şöyle belirlenmiştir; birbiriyle 
uyumlu ve uluslararası standartlara uyan kanunlar, başarılı bir düzenleyici rolü, 
uluslararası standartlara uyulması, hava yolu erişimi, vergi düzenlemelerinin 
açık, şeffaf ve tutarlı olması, tüm rekabet alanlarında dünya standartlarında bir 
platforma doğru dengeli bir gelişme, uluslararası firmaların yerel piyasalarda 
rekabet etmesine izin vererek hangi piyasaların büyüyeceğine piyasa oyuncularının 
karar verebilmesi, bölgesel ticaretin finansmanının kolaylaştırılmasına odaklı bir 
strateji, finansal merkezin tesis edilmesiyle birlikte piyasaların kazanan ürünün 
belirlenmesi için kendi içlerinde rekabet etmesine izin verilmesi vb.

Deloitte6, uygun bir strateji uygulanması halinde, gelişmiş finansal merkezlerin 
yanında, Pekin, İstanbul, Panama ve Varşova gibi gelişen merkezlerin de dünya 
finans haritasında bir yer kazanabileceklerini belirtmektedir.

Öte yandan yine Deloitte Danışmanlık A.Ş. tarafından TBB’ye hazırlanan ve 
yukarıda bahsedilen ilk raporun devamı niteliğindeki raporda İstanbul’un finansal 
merkez olma potansiyeli bir kez daha değerlendirilmiştir. Söz konusu raporu 
yayımlayan TBB7; İstanbul’un gizli kalmış işgücü, gelir yaratma potansiyeli, 
yaşam tarzı ve iş yapma maliyeti konularında ciddi bir rekabetçi güce sahip 
olduğunu; gerekli tedbirlerin alınması halinde İstanbul’un değer yaratan ve 
rekabetçi bir finans merkezi olabileceğini belirtmektedir.
4 TBB (2007b), “İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin 

Değerlendirilmesi”, Ekim, İnternet: http://www.tbb.org.tr/turkce/duvurular/tbb/11122007.pdf 
(Erişim Tarihi: 14.01.2010), s. 6. vd.

5 İstanbul’un bölgesel konum itibarı ile özellikle Dubai ile rekabet etmesi gerektiği yaklaşımının 
öne çıktığı düşünülmektedir (bkz. The Wall Street Journal, “ Istanbul Woos Financiers”, http:// 
online.wsi.com/article /SB 1000142405274870411 600457552190375l627676.html (Erişim 
Tarihi: 11.02.2011).

6 Deloitte Danışmanlık A.Ş. (2008), “Finansal Merkezlerin Değişen Görünümü”, Internet: www. 
deloitte.com (Erişim Tarihi: 22.09.2010). s. 12.

7 TBB (2009), “ İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, 
Mayıs, Internet: hltn://www.tbb.onı.tr/Dosvalar/Arastinna ve Raporlar/iufın.pdf (trişin i 
Tarihi: 10.09.2010). s. 4-5.
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İstanbul’un finans merkezi olarak konumunu yabancı kuramların 
çalışmalarından da takip edebiliriz. Bu bağlamda Z/Yeıı isimli araştırma grubunun 
yayımladığı Küresel Finansal Merkezler Endeksi (2), (5), (6) ve (7) (The Global 
Financial Centres Index/GFC1) isimli çalışmaları aşağıda İncelenmektedir.

İstanbul’un dünyadaki ilk 50 finansal merkez listesine dahil edilmediği Z/ 
Yen’in 2007 yılındaki çalışmasında (GFC1 2), Dubai (21 inci sırada), Bahreyn 
(37 nci sırada), Bombay (39 uncu sırada) ve Varşova (50 nci sırada) gibi kentlerin 
finansal merkezler listesine alındığı dikkat çekmektedir. Finansal merkez 
sayısının 62 olarak belirlendiği 2009 yılında yayımlanan ilk çalışmada (GFC1 
5) ise Katar (46), Atina (61) ve Budapeşte (62) gibi yerler listede yer almıştır. 
Finansal merkez sayısının 75 olarak belirlendiği 2009 yılında yayımlanan ikinci 
çalışmada (GFC1 6) ise Jakarta (62), Riyad (68) ve Varşova’nın (69) ardından 
İstanbul kendine 72 nci sırada yer bulabilmiştir. 2010 yılındaki çalışmada ise 
İstanbul’un Reykavik’in önünde 74 üncü sırada olduğu görülmektedir.8

Yapılan değerlendirmenin sistematiğinde; insan kalitesi, iş çevresi, piyasaya 
erişim, altyapı ve genel rekabetçi yapı ana başlıkları finansal merkez adayları 
için İncelenmektedir. Söz konusu ana başlıklar; eğitim harcamaları, işgücü 
verimliliği, insani gelişmişlik, yaşam kalitesi, yönetim ve düzenleme kalitesi, 
vergi oranları, siyasi riskler, yolsuzluklar, ekonomik özgürlük, büro maliyetleri 
ve şehrin rekabet gücünü ölçen unsurlar gibi alt başlıklar üzerinden derinliğine 
değerlendirme yapmaktadır.9

8 Z/YEN (2007), “The Global Financial Centres Index (2)2007”, September, City o f  London. 
Internet: www.citvonondon.gov.uk (Erişim Tarihi: 25.02.2011). s. 61. Z/YEN (2009a), 
“The Global Financial Centres Index (5) 2009“, March, City o f  London. Internet: www. 
citvoflondon.gov.uk (Erişim Tarihi: 25.02.2011). s. 12. Z/YEN (2009b), "The Global Financial 
Centres Index (6) 2009”, September, City o f  London. Internet: www.citvonondon.gov.uk 
(Erişim Tarihi: 25.02.2011). s. 19. Z/YEN (2010), “The Global Financial Centres Index (7) 
2010”, March, City o f  London. Internet: www.citvonondon.gov.uk (Erişim Tarihi: 25.02.2011 ). 
s. 28-29.

9 Finansal merkezlerin rekabetçi gücünün belirlenmesine ilişkin ölçütlere ilişkin olarak bkz. ZJ 
Yen (2005), “The Competitive Position o f London as a Global Financial Centre”, November, 
City o f  London, Internet: www.citvoflondon.gov.uk (Erişim Tarihi: 31.11.2010). s. 18 vd.
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Tablo I. Küresel Finansal Merkezler Endeksindeki Finansal Merkezler
(2007-2010)

I* II III* IV y  * VI VII* VIII
1 L ondra 1 Londra 1 L ondra 1 Londra

2 N ew  York 2 N ew  York 2 N ew  York 2 N ew  York

3 H ong K ong 3 S ingapur 3 H ong K ong 3 H ong K ong

4 S ingapur 4 H ong K ong 4 S ingapur 4 S ingapur

5 Ziirilı 5 Z ürih 5 Shenzhen 5 Tokyo

6 Frankfurt 6 C enevre 6 Z ürih 6 C hicago

7 Isle o f  M an 7 C hicago 7 Tokyo 7 Z ürih

8 C enevre 8 F rankfu rt 8 C hicago 8 C enevre

9 Paris 9 B oston 9 C enevre 9 Shenzhen

10 C hicago 10 D ublin 10 Ş anghay 10 Sidney

11 S idney 11 T oronto 11 Sidney 11 Ş anghay

12 Tokyo 12 G uernsey 12 Frankfurt 12 T oronto

13 B oston 13 Jersey 13 T oronto 13 Frankfurt

14 D ublin 14 L üksem burg 14 Jersey 14 B oston

21 D ubai 23 D ubai 37 B rüksel 36 K atar

26 C aym an  Islands 29 M ünih 39 M onako 45 M adrid

28
11 anı 11 ton 
İR erm ııdal 42 V iyana 62 Jakarta 56 M alta

37 B ahreyn 49 B om bay 68 R iyad 60 M auritius

39 B om bay 46 K atar 69 V arşova 68 V arşova

40 O m an 58 Prag 72 İstanbul 73 A tina

41 Johannesbu rg 61 A tina 73 A tina 74 İstanbul

50 V arşova 62 B udapeşte 75 R eykavik 75 R eykavik
AçıkIamalar:I; G FCI 2 S ıra lam ası S ıra  N o, II; G FCI 2 S ıra lam asın d a  F inansal M erkezin  
A dı (2007), III; GFC'I 5 S ıra lam ası S ıra  N o, IV; G FC I 5 S ıra lam asın d a  F inansal M erkezin  
A dı (2009), V; G FC I 6 S ıra lam ası S ıra  N o, V I; G FC I 6 S ıra lam asın d a  F inansal M erkezin 
A dı (2009), V II; G FCI 7 S ıra lam ası S ıra  N o, V III; G FC I 7 S ıra lam asın d a  F inansal 
M erkezin  A dı (2010).
♦K üresel F inansal M erkezler E ndeksi (G lobal F inancial C en tre s  Index; G FC I); K aynak  
k u ru m u n  2007 y ılın d ak i (G FCI 2), 2009  y ılın d ak i (G FCI 5 ve G FCI 6) ve 2010 y ılın d ak i 
(G FCI 7) ç a lışm a la rın d a  u laşılan  so nuç la rın  a k ta r ım ıy la  o lu ş tu ru lm u ş tu r.
Kaynak: Z /Y E N  (2007: 61. 2009a: 12, 2009b: 19 ve 2010: 28-29).
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Z/Yen’in finansai merkezlere yönelik araştırmasında, İstanbul’un adının 2009 
Eylül'de yayımlanan rapora dek (GFC1 6) anılmaması ve İstanbul’un bu dönemde 
yayımlanan raporun ancak 72 inci sırasında yer alabilmesi dikkate değer bir 
durumdur. Üstelik bu durum ekonominin 2000-2001 krizi sonrasında (küresel 
krizin etkili olduğu döneme kadar) kesintisiz büyüdüğü ve doğrudan yatırımın 
ve portföy yatırımlarının ivme kazandığı bir ekonomik dönemin sonunda tecrübe 
edilmektedir.

Z/Yen dışında da finansai merkezleri inceleyen çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Örneğin Forbes Dergisi10 dünyanın ekonomik olarak en güçlü 
kentlerini belirlemiştir. Söz konusu listede İstanbul’a yer verilmemiştir. Ayrıca 
Mastercard" da ticaret merkezleri endeksi (Worldwide Centers of Commerce 
Index) yayınlamaktadır. 2007 yılında yayımlanan söz konusu endekste İstanbul’a 
yer verilmezken, 2008 yılında yayımlanan endekste İstanbul 64 üncü sırada 
yer almıştır. Öte yandan,McKinsey Global Institute12 tarafından hazırlanan bir 
çalışmada 2025 yılına kadar İstanbul’un dünya kentleri arasında nüfus büyüklüğü 
ve 15 yaş altı ııüfus büyüklüğü ölçütlerine göre 25 inci ve satın alma gücüne göre 
yıllık geliri 20.000 doların üzerinde olan hane lıalkı sayısı açısından da 22 inci 
sırada olabileceği öngörülmüştür.

Kısacası yukarıda yer verilen ve felsefi/ekonomik/sosyal/tarihsel vb. bağlamda 
akademik/ derinlikli/çok boyutlu analizler içermeyen raporların nesnel koşullar/ 
somut gelişmeler ışığında İstanbul’un öngörülebilir bir gelecekte finans merkezi 
olmasını öngörmedikleri görülmektedir.

2.2. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi Üzerine 
02.10.2009 tarih ve 27364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Strateji Belgesi’nin “vizyon ve giriş” 
bölümlerinde; İstanbul'un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel finans 
merkezi olacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda ülkemizin sahip olduğu;genç ve 
dinamik nüfus, nitelikli işgücü, jeopolitik avantajlar, hızlı büyüyen ve gelişen 
ekonomi, kültürel ve tarihsel birikim, gelişmiş piyasaları, finansai ürün, hizmet 
ve uygulama çeşitliliği, finans sektöründeki güçlü düzenleme çerçevesi gibi 
avantajların, İstanbul’un dünyanın önemli ve sayılı finans merkezleri arasındaki

10 Forbes Dergisi (2008b), “World’s Most Economically Powerful Cities”, 15.07.2008 Tarihli 
Elektronik Nüsha. ihltr)://www.forbes.eom/2008/07/15/econoınic-growth-gdp-biz-cx 
iz 0715powcrcities.html. Erişim Tarihi: 15.03.2011).

11 Mastercard (2007), “Worldwide Centers o f Commerce Index 2008“, Internet: www.mastercard 
worldwide.com/insights (Erişim Tarihi: 15.03.2011) ve Mastercard (2008), “Worldwide Centers 
o f Commerce Index 2008“, Internet: w ww.mastercardworldwide.com/insights (Erişim Tarihi: 
15.03.2011).

12 Bkz. Richard Dobbs, Sven Smit, Jaana Remes, James Manyika, Charles Roxburgh ve Alejandra 
Restrepo (2011). “Urban World: Mapping the Economic Power o f the Cities”. McKinsey Global 
Institute. Internet: www.mckinsev.com (Erişim Tarihi: 24.03.2011). s. 3.
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yerini “yakın vadede” almasına katkı sağlayacağı vurgulanmaktadır.13
Öte yandan yine aynı belgede;İFM Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları 

kapsamında yabancı yatırımcılara yönelik yapılan anket sonucunda, düzenleme 
anlayışında değişim ve vergi sisteminin iyileştirilmesinin öncelikli alanlar olarak 
belirlendiğine ve finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine ilişkin olarak 
ise siyasi istikrarsızlık ve makro ekonomik koşullar ile işlem maliyetlerinin en 
önemli engeller olarak değerlendirildiğine yer verilmiştir.14

Genel olarak değerlendirildiğinde İFM Strateji Belgesi ve Eylem Planfnın 
yapısal sorunları düzenlemeler yoluyla çözümlemeye çalıştığı ve kurulacak teşvik 
mekanizmalarına dayalı olarak yerli/yabancı oyuncuların davranışlarını İFM 
amacı doğrultusunda yönlendirebileceğini varsaydığı anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte izleyen bölümlerde de tartışıldığı üzere; ülke ekonomisinin ve finansal 
sistemin mevcut durumu ile yurt içi finansal ürün ve hizmet tüketicilerinin 
ve yabancı yatırımcıların yapısal nitelik kazanmış eğilimlerinin belgenin 
inandırıcılığı üzerinde kuşku yarattığı düşünülmektedir.

3. Ekonom ideki Yapısal Bir Sorun O larak Finansal Az G elişm işlik  
ve Sonuçları

Finansal sektörTürkiye’nin en azından yakın tarihinde karşılaştırma! ı üstünlüğe 
sahip olduğu bir sektör olmamıştır. Tarih, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasının 
ve Cumhuriyet’in de askeri ve siyasi darboğazlarının altında ekonomik/finansal 
yetersizliklerin önemli bir rolünün bulunduğunu söylemektedir. Bu bölümde 
ülkemiz ekonomisinin yapısal bir sorunu olarak finansal az gelişmişliği ve bunun 
çeşitli yansımalarını genel batlarıyla inceleyeceğiz.

3. /. Finansal Az Gelişmişliğe Giden Yol
Finansal sisteme yönelik ilk beklenti tasarrufların yatırıma dönüştürülmesine 

aracılık işlevidir. Söz konusu işlevin yatırımcı açısından teminatı ise sisteme 
yönelik güvendir. Ülkemizdeki banka, aracı kurumlar ve sigortacılık sektörleri 
(genel olarak finansal sistem) ölçek ve etkinlik sahası olarak ülkenin sosyo
ekonomik dinamizmini tam olarak kavrayamamakta, gizilgücü finansal değerlere/ 
büyüklüklere yansıtmakta beklenen ölçüde etkili olamamaktadır.

Finansal sistemin gelişmesi için yatımcının sisteme karşı güçlü bir güvene sahip 
olması gereklidir. Söz konusu güveni ortaya koyan başlıca göstergeler; yüksek 
derecede finansal aracılık, istikrarlı bir mevduat tabanı ve fonların özel sektöre 
aktarımını yapan dinamik bir finansal sistemdir. Ancak, söz konusu özellikler

13 Bkz. DPT (2009). “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı”, Ekim.
DPT.

14 İFM kapsamında yapılması gerekli düzenlemelere ilişkin bir değerlendirme için bkz. Sudi Apak
ve Görkem Elverici (2008). “ İstanbul’un Finans Merkezi Olması Projesinin Değerlendirilmesi”,
Muhasebe ve Finansman Dergisi, C. 38, s. 9-20.
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gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) için olağan değildir. Örneğin, bazı örnekler dışında, 
1980’lerde GOÜ’de banka varlıklarının GSMH’ya oranı düşük kalmıştır. Bunun 
yanında, bankacılık faaliyetindeki kurumlar kamu kâğıtlarının önemli bir yer teşkil 
ettiği varlıklarını kısa vadeli mevduat ile finanse etmektedir. Aşağıdaki tablodan da 
anlaşılacağı üzere, GOÜ’lerde, yatırımcının güveninin kazanılamaması ve finansal 
sistemin sığ kalmasının altında; finansal varlıkların getiri oranının, istikrarsız ve 
negatif olabilen karakteri önemli rol oynamıştır. GOÜ’lerin söz konusu özellikleri 
geleneksel düzenleme araçlarının etkinliğini de bozmaktadır. Böylelikle söz konusu 
ülkelerde ıııevduat/GSMH oranı önemli dalgalanmalar göstermiş, finansal sistemin 
dayanıklılığı azalmış, sistem sermaye akımlarına karşı kırılgan hale gelmiş ve 
yatırımcının finansal sisteme yönelik güvensizliği artmıştır.15 Nitekim aşağıda yer 
alan tablodan da anlaşılacağı üzere ülkemizdeki mevduat/GSYİH oranı, 1980-2003 
döneminde kayda değer bir gelişme göstermekle birlikte, gelişmiş ülkelerdeki 
oranların gerisinde görünmektedir.

Tablo 2. Seçilmiş Ülkelerde Banka Mevduatı/GSYİH Oranları (1980-2003)

Ülke
1980-1989

Mevduat/GSYİH
1990-2003

Mevduat/GSYİH
2003

Mevduat/GSYİH

Değişim
Katsayısı
1980-1989

Değişini
Katsayısı
1990-2003

Fransa 64,72 62,99 70,77 0,03 0,08

N orveç 47,95 51,84 53,35 0 ,10 0,06

İsveç 48,91 39,65 37 ,39 0,05 0,04

A B D 61,02 56,84 60,37 0,04 0,07

U ganda 5,74 9,15 14,75 0,32 0,38

Türkiye 24,99 35,56 41,16 0,05 0,32
K ore 32,10 51,31 78,92 0,08 0,35

M alezya 90,63 105,57 123,44 0,29 0,23

A rjan tin 18,74 18,77 23,05 0,21 0,35

B rezilya 29,05 34,30 27,23 0,45 0,45

R usya n.a. 16,07 20,95 n.a 0,15

U krayna n.a. 15,54 23,24 n.a. 0,65
Kaynak: Suarez  (2005: I4)’den  d erlenm iştir.

Sermaye hesabının serbestleştirildiği dönemde ülkemiz finansal piyasalarının 
derin ve güvenilir olmaması, tasarruf açığım kapatan sermaye hareketlerinin 
önemli sorunlar doğurmasına neden olmuştur. Önemli ölçüdeki sermaye giriş
15 Liliana Rojas-Suarez (2005). “Domestic Financial Regulations in Developing Countries: 

Can They. Effectively Limit the Impact o f  Capital Account Volatility?”, Working Paper, No: 
59, Center fo r  Global Development, Internet: http://www.cgdcv.org/content/publications/ 
detail/2729 (Erişim Tarihi: 18.04.2010). s. 8-13.
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çıkışları reel ekonomik faaliyetler üzerinde önemli etkileryaratmıştır. Ülkemizdeki 
reel GSYİH’nın büyüme oranı 1990’lı yılların başından itibaren sermaye 
hareketleri ile ilişkili hale gelmiştir.16 Bunun da ötesinde ülkemizde yaşanan 
finansal krizlerde yabancı portföy yatırımlarının önemli etkilerinin bulunduğu 
belirlenmiştir.17 Dolayısıyla sermaye piyasalarının yurt içi yatırımcının güçlü/ 
istikrarlı talebi yerine yabancı yatırımcıların kararlarına bağlı olarak değişmesi 
ekonomideki dalgalanmaları ve kırılganlığı artırabilmektedir. Özellikle finansal 
baskı ve kriz dönemlerinde bu etki daha da net olarak gözlenmektedir.

Ülkemiz ekonomi ve finans hayatında 1980’lerde yaşanan dönüşüm sürecinin 
önemli bir parçasını da faiz oranlarının piyasa koşullarında ve gerçekçi olarak 
belirlenmesi teşkil etmiştir. Finansal varlıkların yatırım aracı olarak verimini 
artıracağı düşünülen bu politika ile tasarruf biçiminin finansal araçlara yönelmesi 
ve finansal sistemin kaynak transferini kolaylaştırması amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda 1982 Banker Krizi’nin olumsuz etkilerine karşın Uras,18 gerçekçi faiz 
politikasının etkisinde 1980-1990 yılları arasında toplam mevduatta ortalama 
yıllık % 60 oranında artış sağlandığının altını çizmektedir.

Bununla birlikte enflasyon oranından kısa vadeli nominal faiz oranının 
indirilmesi ile bulunan reel faiz oranı, ülkemizde ortalama olarak, 1970-1980 
döneminde %-27,23; 1980-1990 döneminde %-11,38 ve 1990-2000 döneminde 
%-4,91 oranında gerçekleşmiştir. 1970’lerdeki eğilimin aksine, 1980 ve 
1990’larda, OECD ülkeleri başta olmak üzere negatif reel faiz döneminin 
dünyada kapandığı görülmekle birlikte, Türkiye’nin de dahil olduğu az sayıda 
ülkede negatif reel faiz geleneği sürmüştür.19 Aşağıda yer alan tablodaki veriler 
incelendiğinde ise; ülkemizdeki negatif reel faiz oranının 1980-1989 döneminde 
% -10,91 oranında ve 1990-2003 döneminde ise % -1,13 oranında gerçekleştiği 
görülmektedir.2021*______
16 Ali Çulha (2006). “A Structural VAR Analysis o f  the Determinants o f  Capital Flows into 

Turkey”, Working Paper, No. 06/05, TCMB.
17 Örnek olarak bkz. Nurhan Yentürk (1999). "Short Term Capital Inflows and Their Impact On 

Macroeconomic Structure: Turkey in the 1990s”, The Developing Economies, C. 37 (March), s. 
89-113, Korkut Boratav (2001). “2000/20001 Krizinde Sermaye Hareketleri”, İşletme ve Finans 
Dergisi, No: 186/Hylül, s. 7-17 ve C. Emre Alper ve İsmail Sağlam (2001). "The Transmission 
o f a Sudden Capital Outflow: Evidence from Turkey”, Eastern European Economics, C. 39, 
S.2.

18 GüngörT. U ras(l993). Ekonomide Özallı Yıllar: 1980-1990. Istanbul: AFA Yayıncılık, s. 120.
19 Gerald Epstein ve Dorothy Power (2003). “Rentier Incomes and Financial Crises: An Empirical 

Examination o f  Trends and Cycles in Some OECD Countries” , Working Paper, Number 57. 
April 9. Political Economy Research Institute, s. 8-13.

20 Bkz. Suarez (2005: 14-15).
2 1 Öte yandan, mevduat faizi reel getiri oranını ÜFE ve TÜFE’ye göre ölçen 2008/Ağustos-2009/ 

Ağustos dönemine ilişkin TÜİK verileri incelendiğinde her iki ölçüt için de 2 ay dışında pozitif 
reel faiz verildiği görülmektedir (bkz. http://www.tuik.pov.tr/Gosterge.do?id=3590&savfa=ffiri 
s&metod=llailiGosterge. Erişim Tarihi: 14.10.2009).
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Tablo 3. Seçilm iş Ü lkelerde Reci Faiz O ra n la r ı (1980-2003)

Ü lke

1980-1989 
R eel Faiz 

O ranı
1990-2003 

R eel Faiz O ranı

2003 
R eel Faiz 

O ranı

S tandart
Sapm a

1980-1989

S tandart
Sapm a

1990-2003

A lm anya 2,58 2,29 1,28 0 ,76 1,40

Japonya 0,69 0,53 0,30 1,32 0,74

İsveç 2,38 1,75 1,18 2,37 2,00

İngiltere 3,16 1,96 1,07 3,34 1,48

A B D 4,34 1,87 -1,12 1,97 1,50

İsrail -15 ,99 2 ,34 5,93 56,71 3,79

T ü rk iy e -10,91 -1,13 12,38 34,19 10,91

A rjantin -40 ,30 -15,78 6 ,56 42 ,69 75,44

Şili 8,87 4,91 -0,08 12,41 3,76

Polanya -144,55 -36 ,86 2,99 261 ,04 137,46

R usya v.y. -24,42 -9 ,19 v.y. 35,00

B ulgaristan v.y. -118,01 0,74 v.y. 279 ,86

K a y n a k : S uarez  (2005: I5 )22dcn d e rlenm iştir.

Finansal varlıkların enflasyonun üzerinde getiri sağlaması yatırımcının finansal 
varlıklara (sisteme) ve yatırım ortamına güvenmesi açısından gerekli şartlardan 
sadece birisini teşkil etmektedir. Bununla birlikte, sisteme yönelik güvensizliğin 
yapısal nedenlere dayanması yatırımcıyı finansal varlık dışı yatırımlara ve en iyi 
olasılıkla kısa vadeli yatırıma sevk ederek, finansal sistemin uzun vadeli kaynak 
yaratma kapasitesinin azalmasına neden olmaktadır.

TBB23 2007/Haziran itibarı ile toplam mevduatın ortalama vadesinin 2,4 ay 
olduğunu ve BDDK24 da 2008/Aralık itibarı ile % 14ii vadesiz hesaplarda bulunan 
toplam mevduatın % 3 1 inin I aya kadar ve % 46 sının da 1-3 ay arasında vadeye 
sahip olduğunu belirtmektedir. Perspektif sunan bu veriler; yatırımcının geniş 
anlamda Türk ekonomisine ve onun bir yansıması olarak da bankacılık sistemine 
karşı duyduğu güvensizliği daha net olarak göstermektedir. Güven eksikliği 
ekonomik dalgalanmaların etkisiyle ekonomik büyüme hızının ve dolayısıyla

22 Suarez (2005), a.g.y.
23 TBB (2007a), “Türk Bankacılık Sistemi (Haziran 2007)”, Internet: http://www.tbb.org.tr / 

turkcc /bulten/3%20 aylik/bankabilgileri/200706/default.asp (Erişim Tarihi: 16.04.2010). s. xi.
24 BDDK (2008). “Finansal Piyasalar Raporu”, Sayı 12 (Aralık), Internet: http://www.bddk.orp.tr 

(Erişim Tarihi: 10.08.2010). s. 24.
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finansal gelişmenin de yavaşlamasına neden olmaktadır. Diinya Bankası25 
verilerine göre, ülkemizin 1970-2003 döneminde kişi başına gelirindeki büyüme 
oranı % 2’nin altındadır. Ülkemiz bu ölçüye göre belirlenen uzun dönemli büyüme 
oranında Latin Amerika ülkeleriyle çekişirken. Doğu Asya ve AB’yc yeni katılan 
ülkelerin gerisinde kalmaktadır.

Yüksek faiz aynı zamanda sermaye maliyetlerinin yükselmesine neden 
olmak suretiyle finansal ve ekonomik gelişmenin önüne de bir engel olarak 
çıkmaktadır. 2000-2001 krizini izleyen dönemde, Türkiye’nin kesintisiz büyüme 
performansı 2008’in üçüncü çeyreği itibarı ile 27 çeyreğe ulaşmıştır.26 Büyüme 
ve ihracatın önemli ölçüde arttığı, faiz/enflasyon oranlarının düştüğü, doğrudan 
yatırımların sıçrama gösterdiği ve resmi verilere göre yoksulluğun kısmen de 
olsa azaldığı27 söz konusu dönemde; Türk ekonomisinden, azalan bir eğilim 
gösterse de,28 hala göreli olarak yüksek oranda reel faiz alınmasının ekonomik bir 
açıklaması bulunmaktadır.29 Türkiye’nin sıcak para hormonu ile yürüyen bıçak 
sırtı ekonomisi ve kaotik siyasal huzursuzlukları ülkemizin risklerini artıran 
başlıca nedenlerdir. Bir de bunun üstüne geleneksel askeri/ güvenlik riskleri ilave 
edildiğinde ülkemiz tarihsel olarak tabi olduğu istikrarsız koşulların etkisinden 
çıkamamakta, karşılığında da yüksek faiz faturasını ödemektedir. Nitekim Dünya 
Ekonomik Forumu,30 2007-2008 dönemine ilişkin değerlendirmesinde, makro 
ekonomik istikrar açısından ülkemizi Tiınor-Leste (31 inci sırada), Karadağ (33 
üncü sırada), Rusya (37 inci sırada) Trinidad Tobago (62 nci sırada) gibi 131
25 Dünya Bankası (2006). “Turkey Country Economic Memorandum: Promoting Sustained 

Growth and Convergence with the European Union", February' 23, Volume I: Main Report, 
Internet: www.worldbank.ora (Erişim Tarihi: 04.12.2010). s. 5.

26 BDDK (2008: iii).
27 Dünya Bankası ve DİE, 1994 yılında % 28,3 olan Türk halkının fakirlik oranının makro 

ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle (zaruri yoksulluk yönteminin esas alındığı) 2002 yılı itibarı 
ile ancak % 27 ye inebildiğini, fakirliğin azalmasında ekonomik büyümenin olumlu bir rolünün 
bulunduğunu belirtmektedir (bkz. Diinya Bankası ve Devlet İstatistik Kurumu (2005), “Turkey 
Joint Poverty Assessment Report.”, Volume I, August 8, Internet: www.worldbank.ora.tr , 
Erişim Tarihi: 25.03.2009, s. 12-24). TÜİK verilerine göre ise, 2002-2006 döneminde yaşanan 
büyüme süreci yoksul sayısını azaltmakla birlikte, 2006 yılı itibarı ile harcama esaslı göreli 
yoksulluk yöntemine göre ülkemizde nüfusun % 14,5’unu teşkil eden 10,5 milyon yoksulun 
bulunduğu tahmin edilmektedir (bkz. httn://www.tuik.gov.tr/ VeriBilgi.do?tb id=23&ust 
id=7. Erişini Tarihi: 04.11.2010). Ayrıca TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti araştırmasının 2010 
yılı sonuçlarına göre halkın % 46,2 si geliriyle ihtiyaçlarını karşılamakta zorlaıınıaktadır (bkz. 
Cumhuriyet Gazetesi (2011). “Sorun Şiddetli Geçimsizlik.” 13.03.2011 Tarihli Nüsha).

28 Bkz. BDDK (2009). Structural Developments in Banking”, Issue 4, December, Internet: http:// 
w ww .bddk.org.tr (Erişim Tarihi: 10.03.2011). s. 12.

29 2011 yılı içiıı ülkemiz ve diğer ülkelerin reel faiz oranlarının karşılaştırmalı bir analizi için bkz.
(http://blog.apregoa.com .br/w p-content/uploads/2011/01 /realiııterestratesrankiııgO 1192011. 
pdf. Erişim Tarihi: 15.03.2011).

30 Dünya Ekonomik Forumu (2008). “The Global Competitiveness Index 2007-2008”, Internet: 
http://www.gcr.weforum.org/ (Erişim Tarihi: 26.11.2009). s. 17.
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adet dünya iilkeleri/bölgeleri arasında 83 üncü sıraya yerleştirmiştir. Milliyet 
Gazetesi,31 Jane’s Information Group’un (Birleşmiş Millctler’in 235 adet 
bağımsız devlet/bölge üzerinde, siyasi yapı, sosyal ve ekonomik eğilimler ve 
askeri ve güvenlik risklerinin değerlendirildiği) ülke riskine yönelik çalışmasında 
ülkemizin en istikrarlı 141 inci ülke olduğu belirtilmektedir. Kuşkusuz, bu 
tablo borç verenin ülkemize karşı duyduğu derin (ve çeşitli açılardan haklı) 
güvensizliğinin kaynaklarını vurgulayan bir izdüşüm niteliğindedir. Ayrıca kredi 
derecelendirme kurumlarının, küresel kriz koşullarında göreli performansı iyi 
olarak görünen, ülkemizin kredi notunu istenen ölçülerde yükseltmemesinin 
altında söz konusu politik risklerin neden olduğu güvensizliğin de payının olduğu 
söylenebilir.

Türkiye’nin yeni bir “kaplan” mı, yoksa “geçici bir yıldız” mı olduğunu soran 
Öniş ve Bayram32 ise son dönemde yaşanan büyüme oranlarının, enflasyonun 
düşmesinin, doğrudan yatırımda ve özelleştirme gelirlerindeki artışın ve reform 
sürecinin; Asya Kaplanları benzeri bir performansın ilk aşamasının oluşmasına 
katkı sağladığını, bununla birlikte söz konusu ilk aşamanın sürdürülebilir büyüme 
önündeki engelleri kaldıracak uzun dönemli gelişme stratejileri ile tamamlanması 
gerektiğini; aksi halde Türkiye’nin kısa dönemli büyüme dönemlerini tecrübe 
eden geçici bir yıldız olmaktan kurtulamayacağını belirtmektedir. Yazarlar 
cari hesap ve yabancı sermaye ile küresel sermaye koşullarının ıızun dönemli 
büyümenin sürdürülebilirliği önündeki en büyük engeller olduğunun ve yeni 
bir kaplan olabilmek için ise toplumdaki eşitsizliğin azaltılması, yeni iş sahaları 
yaratılması ve yoksulluğun ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizmektedir.

IMF, Dünya Bankası, OECD ve AB gibi uluslararası kuramların konuya 
ilişkin birçok yayını olduğunu ve bu yayınların hepsinde de sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması için kamu açıklarının azaltılması, yapısal sorunların 
çözülmesi, daha fazla ekonomik serbestîye yönelinmesi gibi hususların ön plana 
çıkarıldığı bilinmektedir. Buna karşılık ülkemizdeki “finansal az gelişmişlik 
çıktısını” zaman içinde besleyen temel olguların; açık/gizli siyasal belirsizlikler, 
ekonomik istikrarsızlıklar, finansal ürün ve hizmet tüketicilerinin yeterince 
korunmamasından kaynaklanan belirsizlikler ve dolayısıyla güven eksiği olduğu 
söylenebilir. Bu yapının mutlak güvenilir bir ortamda yatırımcıya pozitif ve 
istikrarlı getiri sunan bir ekonomik çevreye meydan vermemesi ise, ülkemizde 
finansal varlıklara yönelen yatırımların azalmasına ve dolayısıyla finansal 
sistemin yeterince büyüyememesine neden olmaktadır.

31 Milliyet Gazetesi (2008a), “Türkiye İstikrar Liginde 235 Ülke Arasında 141 inci”. 26.03.2008
Tarihli Elektronik Nüsha.

32 Ziya Öniş ve İ. Emre Bayram (2008). “Temporary Star or Emerging Tiger? Turkey’s Recent
Economic Performance in a Global Setting”, Working Paper, No: 805, October, Titisad-Koç
University Economic Research Forum, s. 43-44.
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3.2. Ülkenin ve Ekonominin Gerçek İzlenimi
Çalışmadan, yorulm adan, üretmeden rahat yaşam ak isteyen 

milletler, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da  
istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.

Atatürk

İFM strateji belgesinde İstanbul’un finans merkezi olmasına yönelik izlenim 
yönetimi stratejilerine yer verilmiştir. Ülkenin ve ekonominin nesnel koşullarının 
bilincinde olunması kaydıyla bunun akılcı bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Bu 
bölümde ülkenin ve ülke ekonomisinin gerçek izlenimine ilişkin belirlemelere 
yer verilmektedir.

3.2.1. Genel Olarak
Ekonomik büyümenin temel bileşenleri; toprağa, fiziksel donanıma ve insan 

kaynaklarına yapılan tüm yatırımları içeren sermaye birikimi, nüfus artışı ve 
buna bağlı olarak işgücündeki artış, teknolojik gelişmedir.33 Önceki bölümlerde 
bahsettiğimiz gibi finansal sistemin büyümesi, sermaye birikiminin ve kalkınma 
sürecinin hızlanmasında büyük öneme sahiptir.

On yıllardır az gelişmiş, gelişmekte olan ve yükselen ülke gibi sıfatlarla anılan 
ülkemizin ekonomik başarımı yansıtan veriler açısından arzu edilen noktada 
olmadığı yukarıda yer alan tablodan anlaşılmaktadır. Ancak resmin bir de 
Türkiye’nin gizilgücünü sergilediğine ilişkin yargıları beslediğini düşündüğümüz 
iyi bir yüzünün olduğu düşünülmektedir.

2008-2011 yılları arasında Forbes Dergisi tarafından yayımlanan dünyanın en 
zenginleri listesinde sırasıyla 35, 13,28 ve 38 kişi ile ülkemiz birçok ülkeyi geride 
bırakmıştır.34 Dünya genelinde ülkemiz 2005 yılı itibarı ile; satın alma gücü ve 
dolar cinsinden kişi başına GSYİH’da sırasıyla 69 uncu ve 60 ıncı, fiyat seviyesi 
endeksinde 64 üncü ve satın alma gücü ve dolar cinsinden GSYİH’da 21 inci 
ve 20 inci sıralarda yer almaktadır. Bu değerlerin nisbi önemini değerlendirmek 
gerekirse, ülkemizin satın alma gücü ve dolar cinsinden sahip olduğu GSYİH 
dünya GSYİH’nm sırasıyla % 1,02 ve % 0,82’lik kısmını teşkil etmektedir.35 Öte

33 Metin Berber (2006). İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Üçüncü Baskı. Trabzon: Derya Kitabevi.
34 Forbes Dergisi (2008a). “The World’s Billionaires: Special Report”, 03.05.2008 Tarihli 

Elektronik Nüsha, İnternet: http://www.forbes.coni/lists/2008/10/billionaires08 The-Worlds- 
BillionairesCountrv OfCitizen I .html (Erişim Tarihi: 07.03.2008). Forbes Dergisi (2009). "The 
World’s Billionaires: Special Report”, 11.03.2009 Tarihli Elektronik Nüsha”, Internet: http:// 
www.forbes.com/2009/03/l l/worlds-richest-people-billionaires-2009-billionaires land.html 
(Erişim Tarihi: 12.03.2009). Forbes Dergisi (2011). “The World’s Billionaires”, Internet: http://
www.forbcs.com/wealth/ billionaires#p _ l_ s_  acountry_-l__220 (Erişim Tarihi: 10.03.2011).
Hürriyet Gazetesi (2011), “Türkiye 38 Milyarderi ile Forbes’ta Sürpriz Dinamo Oldu, En 
Zenginlerin Serveti 4,5 Trilyon Doları Buldu”, 10 Mart 2011 Tarihli Elektronik Nüsha (Erişim 
Tarihi: 10.03.2011).

35 Dünya Bankası (2008). “2005 International Comparison Program Tables o f Final Results”, 
February 2008, Internet: www.worldbank.org (Erişim Tarihi: 28.06.2010). s. 10.
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yandan, satın alma gücü paritesine göre ülkemizin GSYİH’sı 2006 yılı itibarı ile 
IMF36 sıralamasında 18 inci vc Dünya Bankası37 sıralamasında da 17 nci sıraya 
yükselmiştir. Milli gelir hesabında baz yılı 1987 yılından 1998 yılına çekilmesi ve 
hesaplamada AB sisteminin esas alınması ile; satın alma gücü paritesiyle 941,5 
milyar dolara çıkan ülkemizin GSYÎH’sı 2008 yılı itibarı ile dünyada 15 inci 
sırayı almıştır.38 Yukarıda yer alan tablonun ilk sütununda da GSYİH’daki durum 
karşılaştırmalı olarak sergilenmektedir.

Ülkemizin ekonomik geleceğini parlak bulan öngörüler bulunmaktadır. The 
Economist,39 2006-2020 döneminde küresel GSYİH’nın % 3,5 büyüyeceğini ve 
bu büyümenin % 26,7 sinin Çin, % 15,9 unun ABD; % 12,2 sinin ise Hindistan’dan 
kaynaklanacağını tahmin etmektedir. Aynı çalışmada, % 1,3 seviyesinde olması 
beklenen ülkemizin küresel büyümeye katkısının ise, % 1,1 oranında katkı 
vermesi beklenen Japonya’nın önünde olması öngörülmektedir. Dünyanın en 
zenginleri listesinde bu kadar çok sayıda Türk vatandaşının bulunması, GSYİH 
rakamlarının bulunduğu seviye ve ülkemize yönelik küresel beklentiler etkileyici 
görünmekle birlikte, bu veri ve öngörüler ülkemizin kalkınmanın hangi durağında 
bulunduğuna yeterince ışık tutmaktan uzaktır.40

Öte yandan çeşitli kurumların hazırladığı ülkelerin kalkınmışlık düzeyi vc 
rekabet gücünü irdeleyen endekslerde, gelişme göstermekle ve bazı sahalarda 
daha iyi görünmekle birlikte, ülkemizin genel olarak ortalama bir kalkınmışlık 
ve rekabet gücüne sahip olduğunun altı çizilmektedir. Bu endeksler arasında yer
36 h ttp ://\vw w .in ıf.o rü /cx ternal/pubs/rt/ (Erişim Tarihi: 06.12.2010)
37 hllp://sitert'sonrees.worldbank.org/DATASTATlSTICS/Resourccs/GDP PPP.ndf (Erişim 

Tarihi: 06.12.2010).
38 http://www.hurrivet.com.tr/ekonomi/8672516.asn?m= 1 (11.04.2010).
39 The Economist (2006). Foresight 2020 Econoınic, Iııdııstry and Corporate Trends”, The 

Economist Intelligence Unit, Internet: http://www.econoinist.com/ (Erişim Tarihi: 09.04.2010). 
s. 7.

40 Son yıllarda dikkat çekici ölçüde doğrudan yabancı yatırını çekmekle birlikte, ülkemizin 
sanayileşme perspektifinden giderek uzaklaştığı bilinmekledir. Referans Gazetesi (2008), 2006 
yılı itibarı ile, sanayinin G SYİII’daki payının Ç in’de % 39, Hindistan’da % 16 ve Rusya'da 
% 19 olduğunu buna karşılık, Türkiye’de 1998 yılında % 23,5 olan bu oranın 2007 yılı itibarı 
ile % 16,5’a gerilediğini belirtmektedir. Ülkemizde on yıllardır süregelen yüksek enflasyon- 
yüksek faiz döngüsü ve düşük kur-yüksek reel getiriye dayalı sıcak para finansmanı politikası 
şirketler kesiminin belli bir dönem kârlılığını desteklemekle birlikte; son tahlilde ıııakro 
dengeleri bozmakta özel/kamusal borç yükünü artırmaktadır. Bu tablo sıcak paranın akışını 
etkileyebilecek konularda bağımsız karar alma yeteneğini zayıflatmış ve reel kesimi de giderek 
rantiyeleştirmiştir. Milliyet Gazetesi (2008b), İSO 500 kapsamındaki özel kuruluşların varlık 
finansmanı içinde 2006 yılında % 42,8 olan öz kaynak payının 2007’de % 43,4’e yükseldiğini 
ve 2006 yılında % 26,3 olan faaliyet dışı gelirlerin dönem kâr/zararı içindeki payının 2007 
yılında % 35,6’ya yükseldiğini belirtmektedir (bkz. Referans Gazetesi (2008), “500 Büyük 
Sanayi Kuruluşundan Bir İyi Bir De Kötü Haber”, 24.07.2008 Tarihli Elektronik Nüsha ve 
Milliyet Gazetesi (2008b), “En Büyük Tiipraş, En Hızlılar Sideı4 ve Çınar”, 24.07.2008 Tarihli 
Elektronik Nüsha).
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Tablo 4. Bazı A ç ılardan  T ürk iye  ve Seçilmiş Ü lkelerin  K ıyaslanm ası (2008)

L* II III IV V

( i )  a b 14.960 (1) A lm anya 1.530 (16) Japonya 1,8 (1 ) L iechtensein 118.000 (4) A zerbaycan 0,60

(2) A B D 14.580 (2) Çin 1.465 (25) İsviçre 2,4 (2) K atar 101.000 (20) U krayna 2,10

(3) Ç in 7.800 (3) A BD 1.377 (34) A lm anya 2,8 (10)A B D 48.000 (31) N orveç 2,50

(4 )Japonya 4.487 (9) H ollanda 537,5 (46) F ransa 3,4 (30) İngiltere 37 .400 ( 4 1) R om anya 3,60

(10) B rezilya 2.030 (12) G .K ore 458 .4 (53) T ayvan 3,7 (51) T rin idad  Tobago 28 .400 (56) A vustralya 4 ,50

(11) İtalya 1.801 (19) Tayvan 273,4 (74) Y unanistan 4,4 (74) B otsw ana 15.800 (78) B u lgaristan 6,30

(15) G üney  K ore 1.312 (21) B rezilya 200 (93) K ıbrıs 5,1 (81) L ibya 14.900 (85) İtalya 6,80

(16) E ndonezya 932 (23) Polonya 190,5 (134) U ruguay 8,5 (88) İran 13.100 (104) A lm anya 7,90

(17) T ürk iye 930 (32) T ürk iye 141,8 (150) T ürk iye 10,2 (89) T ürk iye 12.900 (105 ) T ü rk iy e 7,90

Açıklamalar:
I; Ü lk e le rin  Satın  A lm a G ücüne  G öre G S Y İH ’dak i S ırası ve G SY İH  (m ilyar dolar), II; Ü lkelerin  İh racat G e lir in d ek i S ırası vc 
G elirle ri (m ilyar dolar), 111; Ü lkelerin  E n flasyon  O ran ın d ak i S ırası ve E nflasyon  O ra n la n  (% ), IV; Ü lk e le rin  K işi B aşına  G elire  
G öre S ırası ve Kişi B aşına G elir (dolar), V; Ü lke le rin  İşsiz lik  O ran ın d ak i S ırası ve İşsiz lik  O ran la rı (%)
♦Tablo 2008 y ılı ta h m in i verile ri çe rçeves inde  h az ırlan m ıştır . Paran tez  içi rak am la r ilg ili konuda ü lk en in  d ünya  s ıra lam asın d ak i 
y erin i g ö ste rm ek ted ir .
Kaynak: C IA  F actbook (E riş im  T arih i: 26 .02.2009).



alan küresel rekabet endeksi, rekabetçilik endeksi, iş yapma kolaylığı endeksi ve 
dünya yönetim göstergelerine ilişkin değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır. 
Öte yandan ekonomik özgürlük endeksi ve yolsuzluğa ilişkin endeksler de 
ülkenin ve ekonominin yabancı gözüyle nasıl göründüğünü ortaya koymaktadır.

3.2.2. KüreseI Rekabet Endeksi
Dünya Ekonomik Forumu kalkınmanın farklı safhalarındaki ülkelerin 

nitelikleri çerçevesinde küresel rekabet endeksi hazırlamaktadır. Buna göre 
ülkeler; üretim faktörleri odaklı, verimlilik odaklı ve yaratıcılık odaklı ekonomiler 
olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu41 tarafından yapılan 
analizde yer alan bazı sonuçlar aşağıda İncelenmektedir.

Tablo 5. Kalkınmanın Aşamalarına Göre Seçilmiş Ülkeler

I II III IV V

E rm enistan A rnavutluk A rjantin B ahreyn A vustralya

B engladeş A zarbeycan B rezilya B arbados A vusturya

Benin B osna-H ersek B ulgaristan H ırvatistan K anada

B olivya Çin Şili Ç ek  C um huriyeti K ıbrıs

B urk ino  Faso K olom biya M alezya E stonya Fransa

H indistan Ü rdün Polonya M acaristan A lm anya

Pakistan K azakistan R usya M alta Y unanistan

U ganda K uveyt G üney  A frika K atar A B D

Ö zbek istan Libya T ayland T ayvan Ingiltere

Z im babve V enezuala Türkiye T rin idad-T obago İtalya
A çıklam alar:!; 1 inci A şam a Ü lke le r (2000  do ların  a ltın d a  GSYIH). II; I inci ve 2 
inci A şam a A rasın d ak i Ü lke le r (2 .000  do lar-3 .000 do lar b an d ın d ak i GSYİH), III; 2 inci 
A şam a Ü lke le r (3 .000 dolar-9 .000  d o la r b an d ın d ak i GSYİH), IV; 2 inci ve 3 üncü  A şam a 
A ras ın d ak i Ü lke le r (9 .000 dolar-17.000 do lar b an d ın d ak i GSYİH), V; 3 üncü  A şam ad ak i 
Ü lkeler (17.000 d o la rın  ü stü n d e  GSYİH).
K aynak: D ü n y a  E konom ik  Forum u (2008: 9).

Ülkelerin kalkınmışlık ve rekabet gücünün değerlendirildiği küresel rekabet 
raporunda 131 ülke içinde, 2006-2007 döneminde 58 inci sırada olan ülkemiz 
2007-2008 döneminde 53 üncü sırada yer almıştır. Söz konusu raporda ülkemiz, 
kişi başına GSYİH’sı 3.000 dolar-9.000 dolar arasında bulunan, verimlilik odaklı 
ekonomiler (efficiency driven) içinde ve kalkınmanın ikinci aşamasındaki ülke 
olarak sınıflandırılmıştır.

2007-2008 döneminde küresel rekabet endeksinin 3 alt endeksinde ülkemizin; 
kurumlar, altyapı, makroekonomik istikrar ve sağlık ve temel eğitime ilişkin
41 Dünya Ekonomik Forumu (2008: 7-22).

5 4 2 Liilsay K ııruç’a A rm ağan



verileri içeren temel gereklilikler alt endeksinde 63 üncü, yüksek öğrenim/ 
meslek içi eğitim, piyasa etkinliği, işgücü piyasası etkinliği, finansal piyasa 
sofistikasyonu, teknolojik altyapı ve piyasa ölçeği verilerinden oluşan verimlilik 
geliştiriciler alt endeksinde 51 inci ve işletme sofistikasyonu ve yaratıcılık 
verilerini içeren yaratıcılık ve sofistikasyon etkenleri alt endeksinde 48 inci sırada 
olduğu görülmektedir. Raporda alt endekslerde yer verilen 12 ölçüt açısından 
ülkemizin 131 ülke arasındaki sıralamaları şöyledir; kurumlar (kurumsal çevre); 
55 inci sıra, altyapı; 59 uncu sıra; makro ekonomik istikrar; 83 üncü sıra, sağlık 
ve ilköğretim; 77 inci sıra, yüksek eğitim ve meslek içi eğitim; 60 ıncı sıra, mal 
piyasası etkinliği; 43 üncü sıra, işgücü piyasası etkinliği; 126 ncı sıra, finansal 
piyasaların sofistikasyonu; 61 inci sıra, teknolojik hazır olma 53 üncü sıra, piyasa 
çapı; 18 inci sıra, iş sofistikasyonu; 41 inci sıra ve innovasyon; 53 üncü sıra.

Verimlilik odaklı ekonomilerde temel gereklilikler endeksinin % 40; 
verimlilik artırıcıların % 50 ve yaratıcılık ve sofistikasyon etkenlerinin % 10 luk 
ağırlığa sahip olması nedeniyle, söz konusu raporda, ülkemizin içinde bulunduğu 
kalkınmışlık safhasındaki rekabetçi gücünün daha da ileriye götürebilmesi için 
temel gerekliliklerin ve verimlilik artırıcı etkenlerin geliştirilmesinin özel bir 
öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Raporda ülkemizin yapısının bir sonraki 
kalkınmışlık safhasına yönelebilmek için yeterli görülmesine karşılık; altyapının, 
insan kaynaklarına sağlık ve eğitim yoluyla yapılan yatırımların ve işgücü 
piyasasındaki etkinliğin yetersiz olduğu vurgulanmaktadır.42 Ulaştığı sonuçları 
burada değerlendirmeyeceğimiz raporun, 2000-2001 krizi sonrası yaşanan 
büyüme nedeniyle iyimser bir tablo çizmiş olabileceği düşünülebilir. Ancak 
bu iyimser tabloda dahi, ülkemizin makro ekonomik istikrar açısından 83 üncü 
sırada olması düşündürücüdür.

3.2.3. İş Yapma Kolaylığı Endeksi
Ülkemizin rekabet gücü ve bu kapsamda makro ekonomik istikrarı başka 

çalışmalarda da değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin girişim 
özgürlüğü açısından yeterince serbest bulunmadığı ifade edilmektedir.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan İş Yapma Kolaylığı 2007 Endeksi’nde 
(Ease of Doing Business) ülkemiz bazı konularda parlak bir grafik çizememiştir. 
Söz konusu sıralamada ülkemiz 178 ekonomi arasında; iş yapma kolaylığı 
açısından 57 nci; işe başlama kolaylığı açısından 43 üncü; ruhsat alma açısından 
128 inci; çalışan istihdamı açısından 136 ncı; aktif kaydı açısından 31 inci; 
kredi alma açısından 68 inci; yatırımcıların korunması açısından 64 üncü; vergi 
ödemeleri açısından 54 üncü; sınır ötesi ticaret açısından 56 ncı; sözleşmelerin 
uygulanabilirliği açısından 34 üncü ve iş sonlandırma açısından 112 nci sırada 
yer almaktadır.43________
42 Dünya Ekonomik Forumu (2008: 7-22).
43 Dünya Bankası (2007). "Doing Business Turkey 2008”, İnternet: wvvw.doingbusiness.org

(Erişim Tarihi: 28.09.2010). s. 2.
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3.2.4. Rekabetçilik Endeksi
Uluslararası Yönetim Geliştirme Merkezi (International Institute for 

Management Development/IMD) tarafından 4 temel ölçüt, 20 alt ölçüt ve 300 ün 
üzerinde unsur dikkate alınarak hazırlanan, Rekabetçilik Endeksi'nde ülkemiz 
2006 ve 2007 yılları itibarı ile 55 ülke içinde sırasıyla 43 ve 48 inci sıralarda 
yeralmıştır. Ancak son on yılı değerlendiren kuruluş ülkemizi rekabet konusunda 
zemin kaybeden başlıca ülkeler arasında değerlendirmiştir.''4 Söz konusu raporda 
ülkemizin en başarısız olduğu alanların; kamu mâliyesi, fiyatlar, temel teknolojik 
bilimsel altyapı ve eğitim ve istihdam olduğu belirtilmektedir.45 Bunlara ilaveten 
ülkemizin rekabetçi gücünü asıl düşüren etkenin ise sıcak para finansmanına 
bağımlı hale gelmiş ekonomik, mali ve siyasi örgütlenme olduğunu bir kez daha 
vurgulamak gereklidir.

3.2.5. Diinya Yönetim Göstergeleri (İVGİ)
Dünya Bankası tarafından yayımlanan Dünya Yönelim Göstergeleri 

(Worldwide Governance IndicatorsAVGl) 212 ülke ve bölgeyi 6 adet temel ölçüt 
çerçevesinde değerlendirmekledir. Söz konusu ölçütler şunlardır; (ülke halkının 
hükümet seçimlerine katılımı, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü vb. unsurları 
değerlendiren) ifade özgürlüğü ve hesap verebilirlik, (hükümetlerin yasalara 
uygun davranması, yurt içi şiddet ve terörizm vb. unsurları değerlendiren) 
siyasi istikrar ve şiddet/terörizmin yokluğu, (kamu hizmetlerinin etkinliği, 
kamu hizmetlerinin siyasi baskılara göre yapılmaması, politikaların tesisi ve 
sürdürülmesindeki etkinlik vb. unsurları değerlendiren) yönetimin etkinliği, 
(özel sektöre izin verilmesi ve teşvikinde düzenli politika ve düzenlemelerin 
mevcudiyetini değerlendiren) düzenleme kalitesi, (özellikle sözleşmelerin 
uygulanabilmesindeki ve kolluk gücü /mahkemelerin işleyişindeki vasıflar, suç 
ve şiddet gibi konular başta olmak üzere toplum kurallarına güven içinde uyum 
olup olmadığını değerlendiren) hukukun üstünlüğü ve (yolsuzluklar ve kamu 
gücünün elitler ve özel çıkar sahiplerince ele geçirilmesi suretiyle kamu gücünün 
özel çıkarlar için kullanılma derecesini değerlendiren) yolsuzluğun denetimi.46 
Dünya Yönetim Göstergeleri çerçevesinde ülkemizin diğer ülkelere göre konumu 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablonun ilk sütununda ilgili yönetim ölçütü, 
ikinci sütununda ilgili yönetim ölçütüne esas alt göstergelerin sayısı, üçüncü

44 IMD (2008). “The World Competitiveness Scoreboard 2007” ve “ Press Release”, /A/D, 
Internet: httn://vvww.imd.ch/research/publications/vvcv/ııpload/scoreboard.pdf ve htto://www. 
imd.ch/research /publications/vvcv/upload /PressRelease.pdf (Erişim Tarihi: 28.03.2009).

45 Gündüz Ulusoy, Sumru Öz, Selçuk Karaata, Melsa Ararat, Burçin Yurtoğlu ve Hande Yeğenoğlu 
(2006). “Türkiye Küresel Rekabet Raporu 2006”, Ekim, TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet 
Fontınıt, Internet: http://ref.advancitv.net/ (Erişim Tarihi: 27.02.2011). s. 47

46 Daniel Kaufmann, Aart Kraay ve Massimo Mastruzzi (2010). “The Worldwide Governance 
Indicators Methodology and Analytical Issues”. Policy Research Working Paper, No: 5430, 
June, The World Bank. Ayrıca ilgili endekslerin açıklaması için bkz. http://info.worldbank.org/ 
govcmance/wui/sc clıart.asp (Erişim Tarihi: 25.03.2011).

5 4 4 B ilsay  K uruç’a A rm ağan

http://ref.advancitv.net/
http://info.worldbank.org/


sütununda ilgili yönetim ölçütünün ilgili yıl itibarı ile değeri ve son sütununda da 
ilgili ölçüte göre ülkenin bütün ülkeler içindeki yüzdelik sıralaması yer almaktadır. 
Bu kapsamda yüzdelik sıralamadaki değerin büyümesi ilgili ülkenin dünya 
ülkeleri arasında karşılaştırmalı konumunun iyileştiği anlamına gelmektedir.47

Tablo 6. Dünya Yönetim Ölçütlerinde Türkiye (1996-2009)

Yönetim Göstergeleri
K ullanılan
Gösterge

Sayısı
Y ıllar

Yüzdelik
Sıralam ası

(0-100)

İfade Ö zgürlüğü  ve H esap  V erebilirlik

15 2009 45.0
15 2008 44.7
11 2004 47.1
6 1998 29.8
5 1996 34.0

S iyasi İs tik rar ve Ş iddet/T erörizm in  Y okluğu

9 2009 18.9
9 2008 22.5
8 2004 24.0
5 1998 14.4
4 1996 6.7

Y önelim in  E tkinliği

12 2009 63.8
12 2008 63.3
10 2004 60.2
7 1998 48.1
5 1996 50.0

D üzenlem e K alitesi

13 2009 58.6
12 2008 58.5
11 2004 57.6
8 1998 67.8
6 1996 65.9

H ukukun  Ü stün lüğü

17 2009 58.0
17 2008 55.5
14 2004 58.1
9 1998 50.0
7 1996 51.4

Y olsuzluğun D enetim i

15 2009 60.0
15 2008 60.9
12 2004 52.9
7 1998 41.3
5 1996 55.8

Kaynak: h ttp ://in fo .w orldbank .o rg /governance/w u i/sc  ch a rt.a sp  (E riş im  T arih i: 
25.03.2011).

47 http://inf0.w0rldbank.0rg/g0vernance/wgi/sc_chart.asp# (Erişim Tarihi: 25.03.2011).
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1996-2009 dönemine bir bütün olarak bakıldığında ülkemizin ifade özgürlüğü 
ve hesap verebilirlik ile siyasi istikrar ve şiddet/terörizmin yokluğu ölçütlerinde 
kendi içinde bir iyileşme gösterdiği görülmektedir. Buna karşılık yolsuzluğun 
denetimi ve hukukun üstünlüğü ölçütlerine göre kısmi bir iyileşme ve düzenleme 
kalitesi açısından ise gerileme yaşandığı anlaşılmaktadır. Dünya Yönetim 
Göstergeleri’nin bazı ölçütleri açısından ilgili dönemde gözlenen dönemsel 
iyileşmeler olumlu görünmekle birlikte; ülkemizin yukarıda yer verilen bütün 
yönetim göstergeleri açısından çoğu ülke ile birlikte OECD ortalamasının48 da 
gerisinde kalması dikkat çekicidir.

3.2.6. Ekonomik Özgürlük Endeksi
Özellikle2000-2001 krizi sonrası çeşitli sektörlerde yaşanan serbestleştirmelere 

karşın yabancı yatırımcılar genel olarak Türkiye’deki ekonomik girişim 
özgürlüğünün önünde hala engeller olduğunu düşünmektedir.

T ab lo  7. E k o n o m ik  Ö z g ü r lü k  E n d e k s in d e  T ü rk iy e ’n in  K o n u m u  (2008)

Dünya Sıralamasındaki Yeri Ülke Adı Ülke Puanı
1 H ong  K ong 90,2

2 S ingapur 87,4

3 İrlanda 82,4

4 A vustralya 82,0

5 A B D 80,6

22 K ıbrıs 71,3

28 E rm enistan 70,3
41 G üney  K ore 67,9

48 Fransa 65,4

57 G iiney A frika 63,2

74 T ürk iye 60,8

80 Y unanistan 60,1

101 B rezilya 55,9

126 Çin 52,8

157 K uzey K ore 3,0
Kaynak: T he H eritage  F oundation  ve T he W all S tree t Jou rna l (2008: 9-11).

48 2009 yılı itibarı ile yolsuzluğun denetimi ölçütüne göre OECD ülkelerinin ortalamasının 
yüzdelik sıralama değeri 89.9 iken ülkemizin yüzdelik sıralama değeri 60’dır. Anılan yıl itibarı 
ile OECD ortalaması ve Türkiye’nin aldığı sıralama değerleri diğer ölçütler için parantez içinde 
sırayla aşağıda yer almaktadır. Hukukun üstünlüğü (OECD: 90,1; Türkiye: 58,0). Düzenleme 
kalitesi (OECD: 90,4. Türkiye: 58,6). Devletin Etkinliği (OECD: 90,9, Türkiye: 63,8). Siyasi 
istikrar ve Şiddet/Terörizmin Yokluğu (OECD: 79,1, Türkiye: 18,9). İfade Özgürlüğü ve 
Hesap Verebilirlik (OECD: 91,6; Türkiye: 45,0) (hltD://info.worldbank.orii/üovemance Avgi/ 
ıııe chart.asp. Erişim Tarihi: 25.03.2011).
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The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal49 tarafından hazırlanan 
2008 yılı ekonomik girişim özgürlüğü raporunda ülkemiz; genel sıralamada 
74 üncü ve Avrupa’daki 41 ülke arasında ise 32 nci sıraya yerleştirilmiştir. İş, 
ticaret, vergi, parasal istikrar, mülkiyet hakları ve işgücü özgürlükleri ile devletin 
ölçeği ve yolsuzluk gibi alt ölçütlerden oluşan endeks yabancı sermaye açısından 
bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Söz konusu raporda ticaret özgürlüğü 
açısından avantajlı görülen ülkemiz, lisanslama ve iflas süreçleri konusunda 
yeterince rekabetçi bulunmamakta ve yolsuzluk, enflasyon, işgücü esnekliğinin 
düşük oluşu, hukuk sistemindeki sorunlar ve kamu harcamalarının yüksekliği 
açılarından da eleştirilmektedir.

Ülkemizdeki özel/kamu sektörü kaynak açığının finansmanı için finaıısal sistem 
özellikle 1989 yılından bu yana tedricen serbestleştirilmiştir. Bununla birlikte 
yukarıda yer alan verilerden uluslararası oyuncuların serbestleşmenin mevcut 
seviyesini yeterli görmedikleri anlaşılmaktadır. Bu kapsamda dış finansmana 
önemli ölçüde bağımlı bir ülke konumundaki Türkiye’nin, uluslararası antlaşmalar 
ve yabancı yatırımcıların baskıları çerçevesinde ekonomik serbestleşme sürecini 
önümüzdeki yıllarda özelleştirmeler ve doğrudan yatırımlar kapsamında daha da 
teşvik etmesi olası görünmektedir.

3.2.7. Yolsuzluk/Rüşvet Endeksleri ve Kara Para Aklanması 
Transparency International’ın, dünyada çeşitli kuruluşların çalışmalarını da 

dikkate alan, 2007 yılına ilişkin Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde (Corruption 
Perceptions Index/CPI), 180 ülke arasında ülkemiz Bulgaristan ve Hırvatistan 
ile birlikte 66 ncı sıradadır. Bu sıralamada Botswana 38 inci, Macao 34 üncü 
ve Katar 32 inci sıradadır. Aynı endeksin 2008 yılı sıralamasında, söz konusu 
ülkelerin önüne geçemese de, 58 inci sıraya yükselen ülkemiz gelişme kaydettiğini 
göstermiştir. Müjdeli bir haber olarak belirtmek gerekirse ülkemiz her iki listede 
de El Salvador, Kolombiya ve Trinidad-Tobago gibi ülkeleri gerisinde bırakmıştır.

Aynı kuruluşun başka çalışmalarından da ülkemize ilişkin kesitler sunulabilir. 
2006 yılına i\\şkm Rüşvet Ödeme Endeksınûtz{B?\), İsviçre rüşvetin en az verildiği 
ülke olarak kaydedilirken, Türkiye; İsrail, Malezya ve Tayvan’ın ardında 27 inci 
sırada yer almıştır. Kurumun 2008 yılına ilişkin Küresel Yolsuzluk Barometresi 
çalışmasında ise, ülkemiz rüşvetin göreli az verildiği ülkeler arasında anılmakla 
birlikte; ülkemizde rüşvete yönelik olumsuz algılamaların canlı olduğuna yer 
verilmiştir.50

Öte yandan, Mali Eylem Görev Grubu (Financial Action Task Force/ 
FATF), tarafından yayımlanan Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının 
Önlenmesi Hakkında 3 üncü Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nda ülkemizdeki

49 The Heritage Foundation ve The Wall Street Journal (2008), “2008 Index o f Economic 
Freedom”, İnternet: www.heritage.org (Erişim Tarihi: 20.01.2010). s. 373-374.

50 Internet: www.transparency.org (Erişim Tarihi: 09.06.2010).
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finansal sektörün büyüklüğüne oranla raporlanan şüpheli işlem bildirimleri 
sayısının az olduğu; para aklanmasına yönelik özgül hukuk yapısının gelişmediği, 
dava sayısının az olduğu, mahkumiyetle sonuçlanan para aklama davasının henüz 
bulunmadığı hususlarına yer verilmiştir.51

4. Londra ve İstanbul: Bardağın Dolu ve Boş Tarafı

Roma im paratorluğu 'nım ilk dönem lerinde tehlikeli oyunların  
sıkı kuralları vardı. Roma İmparatorluğu ’uda kaybedenlerin  

kazananların kölesi olduğu belirtilmektedir.
M ario Puzzo.52

New York, Londra ve Tokyo farklı zaman dilimlerinde ve sürekli iletişim 
halinde bulunan önde elen üç küresel finansal merkezdir.”  Söz konusu finansal 
merkezler arasında en kadimi ve hala birçok yönden etkili olan Londra’nın 
finansal merkez olarak konumunun ilgi çekici olduğu düşünülmektedir. Bu 
nedenle İstanbul’un finansal merkez olmasına ilişkin düşüncelerin gerçekçi 
bir zeminde incelenebilmesi için; finansal piyasalara liderlik konusunda 
kazananlarının başında gelen Londra ile İstanbul’un karşılaştırılmasında ve 
bu kapsamda İstanbul’un finansal merkez olarak avantaj ve dezavantajlarının 
değerlendirilmesinde fayda vardır.

4.1. Kitrese! Finansal Akımlar
Küresel finansal merkez olabilmenin temel ölçütlerinden birisi küresel ölçekli 

sermaye akımlarına ev sahipliği yapabilmektir. Oysa GOÜ sıfatıyla Türkiye bu 
tiir bir konuma sahip değildir. Nitekim açık/gizil ve fakat yapısal nitelik gösteren 
siyasi/ekonomik istikrarsızlıkları bulunan bir ülkenin bu tür bir işlev üstlenmesini 
düşünmek de yanlıştır.

IMF Küresel Finansal İstikrar Raporu verilerine göre, önemli ekonomik 
bölgelere yönelik doğrudan yatırım, portföy yatırımı, diğer yatırım ve rezerv varlık 
hareketlerinde gelişmiş ekonomiler başlıca odak noktasını teşkil etmektedir. 2006 
yılı itibarı ile küresel sermaye giriş çıkışları açısından Euro bölgesi 2,1 trilyon 
dolarlık giriş ve 1,9 trilyon dolarlık çıkış tutarlarıyla önde gelmektedir. 2006 
yılında, 1,8 trilyon dolarlık sermaye girişi ve 1 trilyon dolarlık da sermaye çıkışı 
yaşayan ABD, küresel sermaye akımlarında önemli bir konumda bulunmakla 
birlikte, esasen net sermaye ithalatçısı konumundadır. Nitekim 2007 yılı itibarı 
ile, cari hesap açık/fazlasına göre, dünyadaki önemli sermaye ihracatçısı ve
51 Financial Action Task Force (2007). “FATF Third Mutual Evaluation on Anti-Money 

Laundering and Combating the Financing o f Terrorism: Turkey”, 23 February. FATF. Internet: 
http://www.fatf-gafi.org /dataoecd/ 14/7/38341173.pdf (Erişim Tarihi: 03.06.2008). s. ii-iii.

52 Mario Puzzo (1977). Inside Las Vegas, s. 5.
53 Peter Spufl'ord (2006). “From Antwerp and Amsterdam to London: The Decline o f Financial 

Centers in Europe”, De Economist, S. 154, s. 173.
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sermaye ithalatçısı ülkeler incelendiğinde, ABD’nin küresel sermaye arzının % 
49,9 unu çekmek suretiyle en önemli sermaye ithalatçısı ülke olduğu ve Çin’in de 
sermaye ihracı gerçekleştiren ülkeler içinde % 21,4’lük payla en önemli sermaye 
ihracatçısı olduğu görülmektedir.54

Sweezy’e göre 1974-1975 yıllarında yaşanan resesyon ile başlayan ve 
kapitalizmin yakın tarihine damgasını vuran üç önemli eğilim bulunmaktadır. 
Bunlar; büyüme hızının genel olarak azalması, tekelci çok uluslu şirketlerin 
küresel düzlemde yayılması ve sermaye birikim sürecinin finansallaşması.55 
Sweezy’nin üzerinde durduğu olgular, fınans sermayesinin küreselleşmesine 
zemin hazırlamıştır. Öte yandan, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte 
kapitalizmin zaferini ilan etmesi de ideolojik üstün noktaya taşman küreselleşmeye 
hız kazandırmıştır.

Sermayenin uluslararası bir kimlik kazanmasını finansal küreselleşmenin doğal 
bir sonucu olarak görmek gereklidir. Sermaye uluslararasılaşırken, taşınır veya 
taşınmaz varlıkların iyeliğinde yabancıların söz sahibi olması olağanlaşmaktadır.

Ülkemizde son yıllarda ivme kazanan yabancıların şirket/taşınmaz alınılan ve 
portföy yatırımlarındaki hareketlilik dikkat çekicidir. Ancak söz konusu olgular; 
GOÜ’nün yanısıra gelişmiş ekonomilerde de yoğun olarak gözlenmektedir. 
IFSL56, 2005 yılı itibarı ile İngiltere’deki 347 bankanın 264’ünün yabancı 
olduğunu, 2005 yılında İngiliz bankacılık sektöründeki varlıkların % 54’ünün 
yabancılara ait olduğunu ve 2004 yılında Londra’da faaliyet gösteren yabancı 
bankalarda çalışan yabancı sayısının 69.223 olduğunu belirtmektedir. Öte yandan, 
küreselleşme nedeniyle bazı bankaların varlık ve çalışanlarının önemli bir kısmı 
yurtdışında faaliyet gösterebilmektedir. Örneğin, bu konuda 2002/Mart itibarı ile 
önde bulunan American Express Bank’ın varlıklarının % 86’sı ve çalışanlarının 
da % 85’i yurt dışındadır.

54 IMF (2008). “Global Financial Stability Report: Containing Systemic Risks and Restoring 
Financial Soundness”, April, IMF, Internet wvvw.imf.org/extemal/pubs/IVgfsr/2008/01 /index. 
htm (Erişim Tarihi: 12.04.2008). s. 131-145.

55 Paul M. Sweezy (1997). “More (or Less) on Globalization”, Monthly Review, C. 49, S. 4 
(September), s. 3-4.

56 IFSL (2006). “Banking”, March, City Business Series. Internet: ifsl.org.uk (19 .11.2009). s. 1, 
18.
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Tablo 8. Önemli Fiııansal Merkezlere Yönelik Küresel Sermaye Hareketleri
(1996-2006) (milyar dolar)

Serm aye G irişleri Serm aye Ç ıkışları
Ülke Adı ve Serm aye Türü* 1996 2001 2006 1996 2001 2006
ABD
Doğrudan Yatırım 86,5 167 180,6 -91 ,9 -142,4 -235,4
Portföy Yatırımı 332,8 428,3 1.017,4 -149,3 -90,6 -426,1
Diğer Yatırım 131,8 187,5 661,6 -178 ,9 -144 ,7 -396,1
Rezerv Varlıklar n.a. n.a. n.a. 6,7 -4,9 2.4
Toplam Serm aye G iriş/Çıkışı 551,1 782 ,9 1.859,6 -413 ,4 -382 .6 -1 .055.2
K anada
Doğrudan Yatırım 9,6 27,7 69,1 -13,1 -36,2 -45,4
Portföy Yatırımı 13,7 24,2 28,7 -14,2 -24,4 -69,4
Diğer Yatırım 15,7 7,8 28,2 -21,1 -10 ,7 -30,4
Rezerv Varlıklar n.a. n.a. n.a. -5,5 -2,2 -0,8
Toplam Serm aye Giriş/C’ıkışı 39,1 59,7 126.0 -53 .9 -73.4 -146 .0
Japonya
Doğrudan Yatırım 0,2 6,2 -6,8 -23,4 -38,5 -50,2
Portföy Yatırımı 66,8 60,5 198,6 -100 ,6 -106 ,8 -71 ,0
Diğer Yatırım 31,1 -17 ,6 -89,1 5,2 46 ,6 -86,2
Rezerv Varlıklar n.a. n.a. n.a. -35,1 -40,5 -32,0
Toplam Sermaye Giriş/Çıkışı 98.1 49.1 102.6 -154 .0 -139 ,2 -239 ,4
İngiltere
Doğrudan Yatırım 27,4 53,8 139,7 -36,7 -61,8 -128,7
Portföy Yatırımı 68,0 69,6 294,4 -93,4 -124,7 -368,5
D iğer Yatırım 251,8 327,0 830,8 -214 ,7 -255,5 -733 ,2
Rezerv Varlıklar n.a. n.a. n.a. 0,7 4,5 1,3
Toplam Serm aye Giriş/Çıkışı 347.2 450,5 1.264,9 -344.1 -437 .6 -1 .299 ,0
Euro Bölgesi
Doğrudan Yatırım 199,8 247,5 . -298 ,0 -419,9
Portföy Yatırımı - 318,3 1.017,7 - -255 ,0 -667,6
D iğer Yatırım - 238,1 871,4 - -243 ,6 -908 ,9
R ezerv Varlıklar n.a. n.a. n.a. - 16,4 -2 ,6
Toplam Sermaye G iriş/Çıkısı - 756,3 2.136,4 - -780.1 -1.999,0
Gelişen P iyasalar ve GOU* 
Doğrudan Yatırım 148,2 227,9 464 -32,2 -41,8 -213,3
Portföy Yatırımı 174,2 13,6 211,9 -85,8 -105 ,7 -401 ,6
D iğer Yatırım 92,6 -56 ,9 379,6 -92 ,9 43 ,6 -403,7
Rezerv Varlıklar n.a. n.a. n.a. -87,9 -123,7 -753,3
Toplam Serm aye G iriş/Çıkışı 415 184.7 1.055,6 -298 ,8 -227 ,7 -1 .771 ,9

* Diğer yatırım kavramı banka kredilerini ve G O Ü  ise Hong Kong SA R , İsrail, Kore, 
Singapur ve Tayvan'ı da içermektedir.
K aynak: IMF (2008: 144-145).
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4.2. Finansal Merkez Olarak Londra
Londra ve New York gibi finansal merkezler bu vasfı nasıl elde etmiştir? 

Hangi tarihsel, siyasal, ekonomik vb. koşullar bir kentin aynı zamanda bir fınans 
merkezine dönüşmesine zemin hazırlamıştır? Güçlü bir üretim, ticaret, finans 
ve insan gücü altyapısı bulunmayan kentler konjonktür gereği finans merkezi 
olabilir mi? Finans merkezi olunmasına ilişkin sorulan daha da artırmak olasıdır. 
Ülkemizde gündemde bulunan bir konu ile başlamak gerekirse,Kuah57Londra’da 
çeşitli işkollarındaki kümelenmenin önemli dışsallıklar doğurduğunu belirtmekle 
birlikte; düzenleyici ve denetleyici kurumlanıl ticari başkentte yan yana 
dizilmesinin finansal merkez olma sırları arasında bulunduğunu düşünmek 
makul görünmemektedir. Finans merkezlerini küresel ekonominin ve sistemin 
doğasının yarattığını göz önünde bulundurmamız gereklidir. Bu bağlamda ikinci 
küreselleşme döneminde lider ülke olan İngiltere’de Londra’nın58* ve yaşamakta 
olduğumuz üçüncü küreselleşme döneminde de lider ülke olan ABD’de New 
York’un finansal merkez olarak ön plana çıkması doğaldır.

Finansal merkezlere ilişkin yazında finansal merkezlerin ortaya çıkışı ve 
rekabetçi üstünlükleri çeşitli açılardan İncelenmektedir. 19 uncu yüzyıldan 
itibaren finans dünyasının merkezi olan, İngiltere’nin siyasi ve ekonomik açıdan 
güç yitirmesine karşın halen finans merkezi olma niteliğini sürdüren ve diğer 
finansal merkezler için rol modeli olarak görülen Londra'nın59 konumunun bu 
açıdan öncelikle incelenmesi gereklidir.

Londra Avrupa’nın doğal takas odası haline gelmiştir. Paris’in üstünlüğü 
kısmen siyasi gücün dağılımından doğmakla birlikte, hâlihazırda ortadan 
kalkmıştır. Buna karşılık ticaretin doğası gereği ortaya çıkan ve istikrarlı bir 
görünüm arz eden Londra’nın üstünlüğünün ise değişmesi güçtür.60

Bagehot’un 1873 yılında Londra için yaptığı (ve kanımızca halen 
geçerliliğini koruyan) belirlemeler arasında dikkatimizi çeken hususlardan
57 Adrian TH. Kııah (2008). “Is There a Diamond in the City? Leveraging the Competitive 

Advantage o f the London Financial Centre”, Singapore Management Review, C. 30, S. 2, s. 14.
58 1821 ’de İngiltere’nin öncülük ettiği dünyada sabit kurların geçerli olmasını sağlayan altın 

standardını, 19 uncu yüzyılın son çeyreğinde diğer sanayileşmiş ülkeler de İngiltere’nin tespit 
ettiği kurlardan ve bu ülkenin garantisi ile kabul etmişti. Dünya piyasaları ve fiyatları altın 
standardı sayesinde birleşik bir tek pazar gibiydi. Banka rezervlerinde pound tutan ülkeler 
bunları istedikleri zaman sabit kurlardan altına çevirebilirdi. Bu dünya para sistemi Birinci 
Dünya Savaşı’na kadar pürüzsüz işledi. Altın standardı sayesinde ticaret ve sermayenin dünya 
çapında akışkanlığı artmıştı (bkz. Oya Köymen (2007). Sermaye Birikirken: Osmanh, Türkiye, 
Dünya. İstanbul. Yordam Kitap, s. 169-170). Dolayısıyla söz konusu ekonomik/fınansal 
altyapının Londra’yı ön plana çıkarması olağan görünmektedir.

59 Bkz. Kuah (2008: 14).
60 Walter Bagehot (1873). Lombard Street: A Description o f  the Money Market, London: Henry 

S. King and Co. First edition, with editorial notes and appendices from the 12th edition (1906, 
E. Johnstone) and the 14th edition (1915, Hartley Withers) added. Internet: http://www.econlib. 
o rg /Library/Bagehot/bag Lom.html (Erişim Tarihi: 25.07.2010).
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birisi Londra’nın ekonomik/finansal konulardaki küresel merkezi konumunun 
“ticaretin doğası” ile de ilişkili olduğunun belirtilmesidir.61 Günümüz koşulları 
için de değerlendirildiğinde; hammadde tedariki, demografik nitelikler ve 
işgücü piyasası, finansman, yeni teknolojileri üretim sürecinde kullanabilme 
olanakları ve ürün/hizmetlerin nihai tüketiciye ulaştırılması, devlet ile ilişkiler 
(vergi, denetim vb.) gibi konularda üretim maliyetlerini asgariye indiren/azami 
kârlılık sağlayan kentler kendi hinterlandında, hatta dünya ölçeğinde üretim, 
ticaret ve finans merkezi olabilmektedir.62 Bu bağlamda Londra’nın küresel 
finansal akımlardaki liderlik vasfını hala koruduğu görülmektedir. Londra büro 
piyasasındaki yabancıların konumu kentin uluslararası finansal merkez olma 
vasfını vurgular niteliktedir.

İngiltere’nin (Londra’nın) finans merkezi olan City’nin büro piyasasında 
yabancı sahipliğinin gelişimini inceleyen Lizieri ve Kutsch63 1985 yılı itibarı 
ile % 12,6 olan City büro piyasasındaki yabancıların sahiplik oranının, 2005 
yılı itibarı ile % 46,5’e ulaştığını belirtmektedir. Yazarların çalışmasında dikkat 
çeken diğer bir nokta ise, 1990 sonrasında City büro piyasasında alım satım 
hacminin artmasının önemli nedenlerinden birini yabancıların kendi aralarında 
ve İngilizlere yaptığı satışların artması teşkil etmektedir. Örneğin, 1985 yılı 
öncesinde yabancı-İngiliz ve yabancı-yabancı arasındaki satışların toplam 
satışlardaki payı sıfır iken, 2005 yılında söz konusu oranlar sırasıyla % 28 ve % 
25,3’e yükselmiştir. Yazarların Londra büro piyasasındaki yabancıların konumu 
üzerinden tarif ettiği uluslararasılaşma (son yıllarda gözlenen hızlı değişimlere 
karşın) İstanbul ölçülerinde oldukça fütüristik görünmektedir.

61 Londra’nın hangi doğal yollarla finansal merkeze dönüştüğünün farklı açıklamaları da 
bulunmaktadır. Örneğin Parlar, İngiliz Merkez Bankası (Bank o f England) ve finansal 
piyasalarının (City o f London) gelişmesindeki temel saikin savaş ekonomisi olduğunu 
belirtmektedir. Yazar İngiliz devletinin temel uğraşının savaş olduğu 1688-1815 dönemindeki 
borç toplamının 1914-1964 arasındaki (iki dünya savaşını kapsayan dönem) borç miktarından 
daha yüksek olduğunu ve 1914-1980 döneminin de iki katı olduğunu belirtmektedir. Bu 
kapsamda Yazar İngiliz finansal devriminin devletin askeri giderlerini karşılamak için büyük 
borçlanmalar gerçekleştirmesine dayandığını ve savaş sayesinde devletin City o f  London 
ve Bank o f England ile ilişkilerinin kökleşmesiyle birlikte sermaye piyasalarının geliştiğini 
vurgulamaktadır (bkz. Suat Parlar (2007). Askeri Modernleşme Yoluyla Bayraksız İstila 
Osmanlı 'dan Günümüze Ordu / ,  İstanbul: Bağdat Yayınları, s. 239-240).

62 Bir sanayi kolunun belli bir bölgede yoğunlaşmasını (agglomeration o f an industry) inceleyen 
ekonomik coğrafya yazınına ilişkin literatür taraması için bkz. Sarah Cochrane (2009), 
“Explaining London’s Dominance in International Financial Services, 1870-1913”, Discussion 
Paper, No. 455, October, University o f  Oxford.

63 Colin Lizieri ve Nina Kutsch (2006), “Who Owns City 2006: Office Ownership in the City 
o f London”, A Report for Development Securities pic, March, Internet: http://www.hcnley. 
reading.ae.uk /rep /researchreports.html (Erişim Tarihi: 06.08.2010), s. 13, 15.
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Tablo 9. C ity B üro S ahipliğ in in  Ü lkelere G öre Dağılımı (1985-2005)

(% ) 2005 2000 1995 1990 1985

İngiltere 53,5 54,0 74,7 78,6 87,4

Uluslararası 4,6 14,0 0,3 0,0 0.0

Alm anya 18,0 8,0 2,8 0,7 0,7

A B D 6,8 1,5 0,7 0,0 0,5

Japonya 2,5 7,6 10,0 9,8 3,0

Diğer Batı Ülkeleri 10,9 7,7 4,8 5,2 4,4

D iğer Ülkeler 3,7 7,2 6,8 5,7 4,0
Kaynak: Lizieri ve Kutsch (2006: 13).

Türkiye’nin dünya üretiminde ve ticaretindeki payı % 1 ’iıı altındadır.64* 
Ülkemizin 19 uncu yüzyıldan bu yana temelde kaynak açığı verdiği, ağırlıklı 
olarak borçlanma yoluyla sermaye ithal ettiği ve son yıllarda da giderek artan 
ölçüde daha borçlu bir ülke konumuna geldiği dikkate alındığında; küresel fînans 
alışverişinin İstanbul’da gerçekleşmemesi beklenmedik bir durum değildir. 3.2 de 
incelendiği üzere bu ölçütler açısından ülkemizin ve İstanbul’un dünya ölçeğinde 
rekabetçi üstünlüğünün bulunmadığı açıktır. İstanbul’un yakın gelecekte finansal 
merkez olmasının mümkün olup olmadığı sorusu ise İstanbul’un sahip olduğu 
avantaj ve dezavantajların tahlil edilmesini gündeme getirmektedir.

4.3. İstanbul ve Türkiye İçin Bardağın Dolu Tarafı
İstanbul için bardağın dolu tarafında ilk dikkati çeken sahip olunan tarihsel/ 

kültürel miras ve coğrafi konumdur. Ne kadar etkin biçimde değerlendirilebildiği 
ayrı bir konu olsa da söz konusu mirasın İstanbul’un (ve ülkemizin) geleceğine 
büyük bir gizilgüç kattığı aşikârdır. İstanbul Doğu ve Batı arasında coğrafi ve 
kültürel köprü olmanın yanında; ticaret, enerji, taşımacılık ve turizm alanlarında 
önemli bir geçiş noktasıdır.65 Ekonomik değere dönüşen söz konusu unsurların 
İstanbul’un bölgesel üretim/ticaret üssü ve dolayısıyla finansal merkez olmasına 
doğal olarak katkı yaptığı söylenebilir.
64 Küresel üretimin vc ticaretin ağırlıklı olarak gelişmiş ülkeler arasında gerçekleşmesinin; 

para, finansal araç ve finansal piyasa işlemleri gibi ölçütler bağlamında da gelişmiş piyasaları 
ön plana çıkarması olağan görünmektedir. ABD ve AB arasındaki ticari ilişkilere ilişkin bir 
çalışma için bkz. William H. Cooper (2008). “EU-US Economie Ties: Framework, Scope, and 
Magnitude", 12.06.2008, CRS Report fo r  Congress.

65 SputTord (2006: 143) 15 inci yüzyıl Avrupa’sında Venedik’in Güney Avrupa’nın ve Brugge’ün 
de Kuzey Avrupa’nın finansal merkezleri olduğunu ve (600 yıldır diğer finansal merkezlerde 
de görüldüğü üzere) finansal merkez olunması öncesinde söz konusu şehirlerin sanayi ve ticaret 
merkezleri olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla bu bakımdan İstanbul’un sanayi ve ticaret 
merkezi olması önemlidir.
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İkinci olarak önde gelen GOÜ’ler arasında kabul edilen ülkemiz ekonomisinin 
kalbinin İstanbul olması da yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir avantaj 
olarak görünmektedir. Bu kapsamda son yıllarda doğrudan yabancı yatırım 
akımlarında İstanbul finans ve taşınmaz piyasalarına yönelen payın artması 
dikkat çekicidir.66 Bu kapsamda üretim/tüketim/dağıtım olanakları bakımından 
İstanbul’un yurt içi ve bölge ekonomisindeki konumu avantajlı olarak 
değerlendirilebilir. Üçüncü olarak İstanbul’un uluslararası finansal sistemin bir 
parçası olması ve İstanbul’da nitelikli beyaz yakalı işgücü arzının67 bulunması da 
önemlidir. Dördüncü olarak yaşam tarzı, nitelikli eğitim/sağlık hizmeti sunabilme 
ve kültürel olanaklar açısından İstanbul’un kendi içinde gelişme gösterdiği 
görülmektedir. İstanbul’un geleceğinin parlak olabileceğine işaret eden olguların/ 
gelişmelerin listesini uzatmak mümkün olmakla birlikte; İstanbul’un finansal 
merkez olabileceğine ilişkin görüşün ön plana çıkmasında daha farklı saiklerin 
de olabileceği düşünülmektedir.

Dolayısıyla beşinci (ve kanımızca finansal merkez tartışmalarının odağındaki 
bir neden) olarak; özellikle 11 Eylül sonrasının ve halen Ortadoğu'da görülen 
değişimlerin ışığında68 Türkiye’nin yeni ve önceki konumuna göre daha “ ileri” 
bir konuma sahip olduğu ve bunun Türkiye’nin siyasi/bölgesel nüfuzunu 
artırmasının İstanbul’un finansal merkeze dönüşmesine katkı sağlayabileceği 
gündeme gelmiştir. Ayrıca küresel krizin gelişmiş ekonomiler üzerindeki 
olumsuz etkileri karşısında ülkemiz ekonomisinin (ve finansal piyasalarının) 
sınırlı ölçüde etkilendiğine ilişkin söylemin de, İstanbul’un finansal merkez 
olarak ön plana çıkabileceği düşüncesini savunanların görüşleri arasında yer 
aldığı gözlenmektedir.

Ne var ki 11 Eylül ve küresel kriz sonrasında küresel doğrudan ve portföy 
yatırımlarında paradigma değişikliği olduğunu gösteren bir gelişmenin 
hı 1111 n m ad ı ğ ı gö rii İmektedir.69* Bu kapsamda özellikle küresel kriz sonrasında;
66 İstanbul özelinde yabancıların taşınmaz sektörüne yönelik ilgisine ve ülkemizdeki taşınmaz 

sektörünün altyapı sorunlarına ilişkin değerlendirmeler için bkz. Yener Coşkun (2010a), “An 
Analysis o f the Opportunities and Weaknesses o f  the Turkish Real Estate Market”, 17 th Annual 
ERES Conference (23-26.06.2010, Milano), http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfmVabstract 
id=l 641211 (Erişim Tarihi: 12.11.2010).

67 Nitelikli işgücünün ancak diğer koşullar ile birlikte, diğer bir deyişle bir bütünün içinde, değer 
ifade etliğini de belirtmekte fayda vardır. Nitekim Z/Yeıı (2005: 13-14) finansal merkezler için 
nitelikli işgücünün varlığının nedenden ziyade etki olduğunu ve piyasaların gelişmesi ile birlikte 
uluslararası ölçekte nitelikli işgücü arzının zaten kendiliğinde artacağını vurgulamaktadır.

68 Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında enerji ve ticaret sektörleri başta olmak üzere Ortadoğu 
ekonomik çevresinde ortaya çıkabilecek değişikliklere ilişkin bir değerlendirme için bkz. 
Öztin Akgüç (201!). “Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Öngörülenler”, 13.03.2011 Tarihli Nüsha. 
Cumhuriyet Gazetesi.

69 Son yıllarda ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin ekonomik güvenlik kaygıları 
çerçevesinde özellikle Çin ve Körfez sermayesinin doğrudan yatırımlarına engel olabildiği 
gözlenmiştir. Söz konusu olayların; siyasa, ölçek ve etki olarak gelişmiş ülkelere yönelik 
doğrudan yatırım süreçlerinde paradigma değişikliğine işaret etmediği düşünülmektedir.
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krizin kaynak ülkesi olan ABD’nin para birimi cinsinden finansal varlıklara 
ve bu kapsamda ABD devlet kâğıtlarına yönelik küresel talepte bir kırılmanın 
varlığından söz edilememektedir. Bu çerçevede petro-dolarların portföy yatırımı 
için periferi yerine, akılcı bir biçimde, merkez ülkeleri seçtiği anlaşılmaktadır.70* 
Söz konusu yatırım tercihinin altında yatırım yapılan ülkelerin finansal olarak 
gelişmişliğinin ve mevcut küresel siyasal konjonktüre karşı yine de“güven 
verdiğinin” etkili olduğunu vurgulamak gereklidir.

4.4. İstanbul ve Türkiye İçin Bardağın Boş Tarafı
3 üncü bölümde de incelendiği üzere, İstanbul (ve Türkiye) için bardağın boş 

tarafı, dolu tarafının çizdiği portre kadar parlak değildir. Genel bir değerlendirmede 
bulunmak gerekirse ülkemizdeki sosyal ve ekonomik sorunların yanı sıra, yabancı 
yatırımcıların yetersiz/sorunlu bulduğu konuların tamamı İstanbul’un finansal 
merkez olabilme iddiasını zayıflatmaktadır. Söz konusu sorunlar arasında dikkat 
çekici olanlar genel batlarıyla aşağıda İncelenmektedir.

İlk olarak ülkemiz ve İstanbul gelişmiş ülkelerde görülemeyecek altyapı 
sorunları ile uğraşmaktadır. Bu kapsamda kentleşme/gecekondu/ulaşım 
gibi konulardaki mevcut sorunlara arlan güvenlik/terör/çevre71 sorunları da 
eklendiğinde İstanbul’un kentsel yaşamdaki açmazları netleşmektedir. Altyapı 
sorunları bağlamında sadece İstanbul’daki metro hattının uzunluğu ile Londra

70 Petrol fiyatlarında görülen artışlar petro-dolarları sanat, spor, taşınmaz ve finans dünyasının 
gündemine bir kez daha taşımıştır. Pctro-dolar varlıkları merkez bankaları, egemen varlık 
fonları, devletlere ait yatırım şirketleri, devlet kontrolündeki şirketler, özel şirketler ve bireysel 
zenginler kanalıyla yatırımlara scvkcdilnıcktcdir. Petrol üreten ülkelerin yurt dışında sahip 
olduğu varlıkların 2006 yılı itibarı ile büyüklüğünün 3,4-3,8 trilyon dolar arasında olduğu 
tahmin edilmektedir. Gelecekte bu tutarın daha da artacağından şüphe edilmemektedir. 
Petrol üreten ülkelerin, bir varil petrolün 50 veya 70 ABD dolar olacağı varsayımları altında 
2012 yılına kadar yıllık 387 milyar dolar veya 628 milyar dolar ilave fon yaratacağı tahmin 
edilmektedir. Bu senaryolara göre söz konusu ülkelerin tahmini varlık büyüklükleri sırasıyla 
5,8 trilyon dolar ve 6,9 trilyon dolar olmaktadır. Matta en kötümser senaryoyu temsil eden 
petrolün varilinin 30 dolar ve mcvcut fon stokunun % 6 büyümesi varsayımlarına göre bile söz 
konusu ülkelerin 2012 yılındaki fon büyüklüğünün 4,8 trilyon dolar olması beklenmektedir 
(bkz. Diana Farrell ve Susan Luııd (2008). “ Perspectives on Corporate Finance and Strategy”, 
Me Kinsey on Finance, 26 (Winter), s. 13-19. Internet: www.mckinsev.com (Erişim Tarihi:
23.01.2010) ve Diana Farrell, Susan Lund, Christian Fölster, Raphael Bick, Moira Pierce ve 
Charles Atkins (2008). “Mapping the Global Capital Market Fourth Annual Report”, January'. 
Internet: www.mckinsev.com. (Erişim Tarihi: 11.07.2008). McKinsey Globa! Institute, s. 16.

71 İpsos tarafından yapılan Urban Age anketi sonuçlarına göre İstanbul halkı açık bir çevresel 
endişe yaşamaktadır. Buna göre anketi cevaplayanların yüzde 57’siniıı kentlerindeki iklim 
değişikliği etkilerinden haberdar olduğu, çevresel endişeler bağlamında, anketi cevaplayanların 
yüzde 81’ine göre, su sıkıntısının en başta gelen sorun olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla 
% 68. % 63 ve % 54 ile çölleşme korkusu, aşırı nem ve aşırı sıcak dalgalarına maruz kalma 
endişeleri izlemektedir (bkz. İpsos (2009). “Urban Age Kent Anketi”, Kasım. http://www. 
urban-age.net/publications/survevs/ istanbul/media/UrbanAgelstanbulSurvev tr.pdf (Erişim 
Tarihi: 24.12.2010).
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ve New York’taki metro hatlarını karşılaştırmak bile fikir vericidir.72 İstanbul’un 
önemli bir deprem riski taşıdığı, 17 Ağustos depreminde bu riske karşı hazırlıksız 
yakalanıldığı ve genel algının deprem riskine karşı halen yeterince çalışma 
yapılmadığı yönünde olduğu dikkate alındığında; İstanbul’un yapısal nitelikteki 
altyapı sorunlarının felakete yol açma riskini taşıdığı gündeme gelmektedir.

İkinci olarak genel ekonomideki ve İstanbul ekonomisindeki hızlı büyümenin 
sunduğu fırsatlar cazip görünse de, ülke ekonomisini karakterize eden başlıca 
olgular; dışa bağımlı (ve yüksek maliyetli) büyüme, işsizlik, (daha hızlı 
büyümeyi ve sosyal adaletin sağlanmasını engelleyen) bölüşüm sorunları, 
krizlere açık ve az gelişmiş finansal sistem, (son yıllarda göreli iyileşme 
göstermekle birlikte) yüksek enflasyon ve reel faiz oranları olarak özetlenebilir. 
Söz konusu ekonomik altyapının yoksulluğu, barınma/asgari tüketim gibi 
temel gereksinimlerin karşılanamamasını, kayıt dışı faaliyetleri ve en önemlisi 
ekonomiye olan güvensizliği artırdığı bilinmektedir. Çalışmanın kapsamı gereği 
finansal sistemdeki az gelişmişlik olgusu değerlendirildiğinde ülkemiz finansal 
sisteminde çarpıcı sorunlarının bulunduğu görülmektedir (bkz. 5.1).

Üçüncü olarak yabancı yatırımcıların 3.2 de yer verilen konuların ötesinde 
yeterli bulmadığı kimi alanların Türkiye’nin ve İstanbul’un rekabetçi gücünü 
azalttığı ileri sürülmektedir. Bu bağlamda ilgili OECD73 çalışmasında yer 
verilen ürün piyasaları düzenlemelerinin karmaşık ve adalet sisteminin sorunlu 
olmasına, vergilerin yüksekliği nedeniyle kayıt dışı ekonominin büyümesine ve 
ülkemizdeki asgari ücretlerin yüksek olmasının maliyetleri artırdığına ilişkin 
belirlemeler çarpıcıdır.74

Dördüncü olarak ülkemizin gizli/açık toplumsal/siyasi sorunları toplumsal 
beraberliği zayıflatmakta ve kalkınma sürecini sekteye uğratmaktadır. Bu durumun 
yüksek kamu borçlanma gereksinimi/enflasyon/reel faiz/iç-dış borç sarmalı/ 
işsizlik vb. gibi çok yönlü yansımaları bulunmaktadır. Öte yandan 3 üncü ve 5 inci 
bölümlerde değerlendirildiği üzere özellikle kamu politikasındaki/yönetimindeki 
belirsizliklerin de yabancı yatırımcılar açısından riskleri artırabileceğinin göz 
önünde bulundurulması gereklidir.75
72 İstanbul’un sahip olduğu metro ve hafif raylı sistem taşımacılık şebekesinin uzunluğu 36 

kilometredir. Buna karşılık söz konusu sistem Londra’da 171 km, Paris’te 200 km, Tokyo’da 
219 km ve New York’ta da 438 km uzunluğu sahiptir (bkz. OECD (2008), “OECD Territorial 
Reviews İstanbul, Turkey”, OECD Publishing, s. 101.

73 OECD (2008: 97-98).
74 İFM strateji belgesinde de ülkemizdeki düzenlemelerin karmaşık olduğu, yargı sisteminin etkin 

işlemediği ve finansal işlemlerin vergi boyutunda sorunların bulunduğuna yer verilmiştir. Bu 
bağlamda söz konusu belgede özellikle finansal işlemlere yönelik yargı sisteminin gözden 
geçirilmesine ilişkin önemli ve isabetli hedeflerin ortaya konulduğunun altını çizmek gereklidir 
(bkz. DPT, 2009).

75 İlginç bir örnek vermek gerekirse İngiliz vergi rejimindeki belirsizliklerin yatırımcının gözünde 
Londra’nın küresel finansal merkez olarak ününe zarar verdiği belirtilmektedir (httn://www. 
fınancialcentresintemational. com/ariicle.nlın?i 10847. Erişim Tarihi: 15.03.2011).
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Yukarıda genel hatlarıyla değinebildiğimiz sorunlar listesi İstanbul’un finansal 
merkez olmasının birçok açıdan gerçek dışı bir iddia olduğunu düşündürmektedir. 
Ancak kanımızca İstanbul’un finansal merkez olmasının önündeki en büyük 
sorun, (fiııansal/ekonomik) az gelişmişliğin de önündeki en önemli sorunlar 
arasında yer alan, finansal güvensizlik sorunudur.

5. Yabancı ve Yerli Yatırımcıda Güven Sorunu

City 19 uncu yüzyılda fınans dünyasını kontrolü altında 
tutmaktadır. Londra ’da  faa liye t gösteren ve finansal hizmetler 

sektöründe bağlan  bulunan bankaların ticari ünü küresel ölçekte
bilinmektedir 

Saralı Cochrane76

Güven genel olarak ticari hayatın ve onun özelinde finansal piyasaların 
olmazsa olmazıdır. Bu kapsamda yeterince güven vermeyen ve belli bir başarım 
seviyesinde yönetilemeyen risklerin bulunduğu ülkelere ve finansal piyasalara 
sınırlı ölçüde yatırım yapılması akılcı bir ekonomik davranışın yansımasıdır. Bu 
bölümde ülkemizdeki yerli ve yabancı yatırımcıların davranışları ile finansal 
güvensizlik arasındaki bağ veriler ışığında kısaca değerlendirilmektedir.

5.1. Veriler Işığında Ülkemize Yönelik Yabancı Portföy Yatırımlarının 
Nitelikleri

İstanbul’un finans merkezi olabileceğine ilişkin düşüncelerin bazı çevrelerde 
gelişmesinde, İMKB’nin bir sembol olduğu ve bu bağlamda sermaye piyasalarında 
ortaya çıkabilecek gelişmelerin ön plana çıkarıldığı düşünülmektedir. Sermaye 
piyasaları ve genel olarak finansal piyasaların büyüme-kalkınma süreçlerindeki 
önemi ilgili yazında yoğun biçimde incelenmiştir.77 Bununla birlikte Coşkun78 
da değerlendirildiği üzere; sermaye piyasaları ülkemizde yapısal nedenler 
çerçevesinde yeterince gelişememiştir. Ayrıca mevcut yapı yakın gelecekte 
niteliksel bir değişime neden olacak koşulları da taşımamaktadır. İncelememizin 
kapsamı gereği sermaye piyasalarının İstanbul’un finans merkezi olmasına ilişkin 
iddiasını olumsuz yönde etkileyebilecek bazı göstergelerine kısaca değinmekte 
fayda vardır.

İlk olarak işlem hacmi itibarı ile bakıldığında İMKB’nin; tahvil ve bono 
piyasasının bir alt piyasası olan ve ağırlıklı olarak günlük işlemlerin gerçekleştiği 
repo ve ters repo işlemlerinin ağırlıklı olduğu bir kamu borçlanma araçları 
ikincil piyasası görünümünde olduğunu belirlemek gereklidir. Başka bir açıdan
76 Cochrane (2009: 5, 9).
77 Örnek olarak bkz. Yener Coşkun (2009). “Finansal Sistemin Gelişmesi ve Büyüme-Kalkmma

Süreçleri”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, C. 44, S. 3, s. 28-60.
78 Yener Coşkun (2010b). “Aracı Kurumlar Neden Yatırım Bankası Olamadı?: Aracı Kurumlar

Sektörünün Yakın Geleceği İçin Bir Değerlendirme", İMKB Dergisi C. 12, S. 46, s. 28 vd.
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bakıldığında, söz konusu olgu sabit getirili ve hisse senedi finansmanına dayalı 
özel sektör finansmanının İMKB’deki payının sınırlı olduğunu vurgulamaktadır. 
Bu bağlamda sermaye piyasalarının özel sektöre finansman seçeneği sunma 
konusunda yeterince etkin olamadığı görülmektedir. Oysa gelişmiş finansal 
piyasalara sahip olan İngiltere ve ABD’de sermaye piyasalarının özel sektör 
finansmanına katkısı sadece günümüzde değil, tarihsel bağlamda da mevcuttur.

İkinci olarak, sermaye piyasalarının az gelişmişliği ile ilintili olarak, sermaye 
piyasalarında finansal araç çeşitliliği de sınırlıdır. Bu bağlamda canlandırılmaya 
çalışılan özel sektör borçlanma araçları birincil piyasasının geniş olmaması 
ve ikincil piyasanın da likit olmaması dikkat çekicidir. Ayrıca 1990'lardan 
bu yana ülkemizde menkulleştirmenin yapılamaması ve dolayısıyla olumlu 
ekonomik konjonktüre karşın ipoteğe dayalı menkul kıymet araçlarının piyasada 
bulunmaması da üzerinde durulması gereken bir konudur. Öte yandan Körfez 
sermayesinin ülkemiz finansal piyasalarına çekilmesi konusundaki iddialara 
rağmen İslami finansal araçlar piyasasının etkin olamadığı da görülmektedir. 
Bu noktada finansal az gelişmişlik bağlamında, yasal çerçevede yeterli İslami 
finansal araç çeşitliliğinin bulunmamasının da etkisiyle, Anadolu’da yüksek 
miktarlarda izinsiz sermaye piyasası işlemlerinin yapıldığını belirtmek gereklidir.

Üçüncü olarak, ülkemiz finansal piyasalarının az gelişmişliği ile ilişkili 
olan diğer bir olgu ise, ülkemizde bazı finansal kuramların mevcut veya etkin 
olmamasıdır. Bu bağlamda kredi derecelendirme kuramlarının ve sigortacılık 
sisteminin az gelişmiş olması ve ipotek kredilerinin menkulleştirilmesine aracılık 
eden kuramların mevcut olmaması dikkat çekicidir. Gelişmiş finansal piyasalarda 
faaliyet gösteren ve adı ülkemizde fazla duyulmamış olan onlarca finansal kurum/ 
aracı/araç varken, ülkemizde en temel kurum/aracı/araçların bulunmaması/etkin 
olmaması finans merkezi projesindeki doğal sınırları göstermektedir.

Küresel finansal merkez, uluslararası finansal faaliyetlerin ve işlemlerin 
bir bölgede fazlasıyla yoğunlaşmış olması ile de ilişkilidir. Bu kapsamda 
Bermuda’daki Hamilton şehri reasürans konusunda uluslararası finansal bir 
merkez olmakla birlikte küresel finansal bir merkez değildir. Buna benzer olarak 
Sidney (Avustralya) de sadece uluslararası finansal bir merkezdir.79 Bu açıdan 
bakıldığında, dördüncü olarak, sermaye piyasalarımız portföy yatırımlarında 
çeşitli nedenlerle yabancı sahipliğinin fazla olduğu bir piyasa görünümü 
verirken, yabancıların birincil piyasada doğrudan finansman sağlama konusunda 
hemen hiç tercih etmediği bir piyasadır.80 Yabancı yatırımcının ülkemiz finansal
79 Z/Yen (2005: 11).
80 Bildiğimiz kadarıyla İM KB’de işlem gören tek yabancı şirket, Viyana Borsası’nda da işlem 

gören, Do&Co grubudur. Avusturya merkezli olan söz konusu grubun kurucusunun bir 
Türk işadamı olduğu belirtilmektedir (bkz. DO&CO Restaurants and Catering AG. Halka 
Arz İzahnamesi (2010). lıttp://www.imkb.gov.tr /initialpublicoficrinu/İPOs/ prospeetus / 
prospeetusstoeks/ prospeetusstoeks hsp.aspx (Erişim Tarihi: 15.03.2011), s. 9, 16 ve Milliyet
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piyasalarına bakışını özetleyen bu durum, nesnel koşulları veri olan ülkemiz gibi 
bir çevre ülkede küresel finans merkezi geliştirilmesine yönelik tartışmanın bir 
zaman kaybı olduğunu düşündürmektedir.81 Yapısal sorunlar ve altın ve taşınmaza 
yönelik geleneksel yatırım dizgesi karşısında olağan görünmekle birlikte, sermaye 
piyasalarının yerel olarak bile ülkenin potansiyelini yansıtmaktan uzak olduğu 
dikkate alındığında, aşağıda yer verilen yabancı hisse senetleri için önde gelen 
piyasalar tablosunda İMKB’nin yer almamasını olağan karşılamak gereklidir.

T ablo  10. Y abancı H isse S e n e tle ri İç in  Ö n d e  G elen  P iy a sa la r  (2008)
İşlem Hacmi 

(milyar dolar)
Küresel Pavı

(% )

Kayıtlı Olan Yabancı 
Şirket Sayısı

Nasdaq 3 ,350 37 336

N ew  York 2,721 30 415

Londra 1,897 21 681

Alm anya 489 5 90

İsviçre 160 2 70

Diğerleri 425 5 1,453

Toplam 9,042 100 3,045

Kaynak: IFSL.82

Hisse senetlerini halka arz etmek isteyen şirketlerin New York Borsası’nı 
(NYSE) tercih etme nedenleri arasında; NYSE’de kayıtlı olmanın prestiji ve 
NYSE’nin sahip olduğu likiditenin olumlu etkileri de yer almaktadır. Ayrıca hisse 
senetlerinin ABD’dc alınıp satılabilmesi ve ABD Menkul Kıymetler Düzenleme 
Kurulu’nun (Securities and Exchange Commission, SEC) yabancı şirketlerin 
ABD’de menkul kıymetlerini satmasını teşvik etmesi de ABD’de sermaye 
piyasalarının yükselmesinde etkili unsurlar arasındadır.83 Çalışmanın kapsamı

Gazetesi (2010), “ İM KB’nin İlk Yabancı Şirketi DO&CO’ya Rekor Talep Geldi”, 01.12.2010 
Tarihli Elektronik Nüsha.

81 Finansal piyasalara ilişkin ölçütler kuşkusuz küresel merkez olunabilmesi için yeterli değildir. 
Bununla birlikte ekonomik/finansal gelişmişlik derecesine bağlı olarak şirket merkezlerinin 
konumu ve reklam/hukuk hizmetleri sunan kuruluların faaliyet seviyesi (bkz. Aykut Karaman 
ve T. Baycan Levent (2000). “Globalisation and Development Strategies for İstanbul”, 
European Monetary Union and Regional Policy, 40th Congress o f the European Regional 
Science Association 30th August-2nd September 2000, Barcelona, Spain, s. 15-16) gibi ikincil 
nitelikteki gelişm elerde finansal merkezler üzerinde etkilidir. Bu açılardan değerlendirildiğinde 
İstanbul’un orta derecede önemli kentler arasında olduğu görülmektedir.

82 IFSL (2009). “Equity Markets 2009", June, City Business Series. Internet: ifsl.org.uk (Erişim 
Tarihi: 07.09.2009), s. 4.

83 C. Adam Pritchard (2009). “London as Delaware?”, Regulation, Fall, s. 24-25.
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gereği söz konusu ölçütler açısından kapsamlı bir analize girilememekle birlikte, 
İMKB’nin söz konusu koşulları karşılayamadığını belirtmek gereklidir.

Öte yandan sermaye piyasası yatırımlarının getirisinin oynak olmasının 
yanı sıra vadesi de (bankacılık ve sigortacılık ürünlerine yapılan finansal 
yatırımlara göre) daha kısadır. Sermaye piyasalarının doğası ile ilişkili görünen 
söz konusu eğilim tek başına güvensizlik algısı ile ilişkili olmayabilir. Ancak 
İMKB’de gerçekleşen işlemlerdeki kısa vadelilik olgusunun piyasanın niteliğinin 
sergilenmesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Nitekim aracı kurumlar 2006 yılında kendi portföylerinin 193 katı kadar 
işlem yaparken, hisse senedi portföyleri 97 defa değişmiş ve hisse senedi 
portföyleri ortalama 4 gün civarında tutulabilmiştir. Buna karşılık 2007 yılında 
ise sektör portföyünün 157 katı kadar işlem yapmış ve söz konusu portföy 78 
defa değişmiştir. 2007 yılında hisse senedi portföyünü elde tutma süresi 5 gün 
olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında ise aracı kuramların yıl içerisinde kendi 
portföylerinin 238 katı kadar işlem yaptıkları, hisse senedi portföylerinin 119 
defa değiştiği ve hisse senedi portföylerini ortalama elde tutma süresinin 3 gün 
olduğu görülmüştür.8485

5.2 Genel Olarak ve Yurt Dışı Yatırım Tahminleri Işığında Yerli Yatırımcıda 
Güven Sorunu

Finansal güvensizlik konusunda yerli yatırımcılara bakıldığında Türk 
ekonomisinde finansal varlık dışı yatırımların önemli boyutlarda olduğu olgusu 
ile karşılaşılmaktadır. Diğer bir deyişle; yabancıların İstanbul’a Londra, New 
York veya Paris kadar inanmadığı gerçeğinden önce, yerli tasarruf sahiplerinin 
de finansal piyasalara/kurumlara/aracılara/araçlara yeterince inanmadığını 
belirtmekte fayda vardır.
84 TSPAKB (2007), “Türkiye Sermaye Piyasası Raporu 2006”, Internet: www.tspakb.org.tr 

(Erişim Tarihi: 12.12.2010), s. 109-110., TSPAKB (2008), "Türkiye Sermaye Piyasası Raporu 
2007”, Mayıs, Internet: www.tspakb.ore.tr (Erişim Tarihi: 12.12.2010), s. 110., TSPAKB
(2009), “Türkiye Sermaye Piyasası Raporu 2008”, Mayıs. Internet: www.tsnakb.org.tr (Erişim 
Tarihi: 13.12.2010), s. 116-117.

85 SIA, ABD’de 2004 yılında hisse senedi işlemi yapmayan portföy sahiplerinin toplam portföy 
sahiplerine oranının % 60 olduğunu, hisse senedi alımı yapan portföy oranının % 32 ve 
hisse senedi satımı yapan portföylerin oranının ise % 27 olduğunu belirtmektedir. Bu veriler, 
ülkemizdeki borsa işlemlerinin ABD’ye nazaran sık olduğunu ve ABD’deki yatırımcıların daha 
uzun vadeli portföy tutma eğiliminde olabileceğini göstermektedir. Hisse senedi işlem hacminin 
piyasa değerine oranı olan devir hızı açısından İMKB dünyada devir hızı en yüksek borsalar 
arasında yer almaktadır (bkz. Securities Industry Associations (SIA) (2005). "W hite Paper on 
The Role o f Compliance”, Internet: www.sifmacl.org/en/art/78. Erişim Tarihi: 12.04.2010, s. 
25). TSPAKB (2007: 36, 49) de. Dünya Borsalar Federasyonu’ndan (WFE) derlenen verilere 
göre, 2005 ve 2006 yılllannda İMKB % 125 ve % 138 lik devir hızları ile Güney Kore 
borsasından sonra ikinci sırada gelmektedir. Bu çerçevede. 2005 ve 2006 yıllarında hisse senedi 
piyasasındaki günlük ortalama işlem hacmi tutarı sırasıyla 794 milyon dolar ve 919 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir.
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Ülkemiz finansal sisteminin gelişmişlik seviyesinin büyüme ve kalkınma 
sürecini sürekli ve istikrarlı kılacak boyutlarda olmadığı açıktır. Üretim eksiği, 
işsizlik gibi sonuçları olan ve kronikleşen bu yapı aynı zamanda ülkenin sosyo
ekonomik ve sosyo-politik yapısının istikrarsızlaşmasımn nedenlerinden birisini 
teşkil etmektedir. Finansal az gelişmişliğin sonuçlarını nedenlerine karıştıran 
unsurların başında tasarruf sahiplerinin davranışları gelmektedir. Bu durum ayrı 
bir incelemenin konusu olmakla birlikle kısaca vurgulamak gerekirse; finansal az 
gelişmişliği destekleyen halk arasındaki en yaygın davranış altın ve gayrimenkul 
sektörlerine yönelik geleneksel yatırımlardır. Söz konusu yatırımların ulaştığı 
olağanüstü büyüklüklerin nedenleri arasında, finansal varlık yatırımlarına karşı 
duyulan güvensizlik de başat nedenler arasında yer almaktadır.Öte yandan, yurt 
dışı finansal varlıklara yönelik yatırımlar, yastık altı para, kayıt dışı ekonomi 
ve hukuk dışı yollarla arzedilen finansal varlıklara yönelik yatırımlar da, resmi 
finansal varlıklara yönelik talebin azalmasına ve finansal sistemin yeterince 
büyümesine engel teşkil ettiği için, ülkemizdeki finansal az gelişmişlik olgusunun 
nedenleri/sonuçları arasında görülmelidir.86

Ülkemizde sermaye piyasasının sınırlı yatırım olanakları sunması, banka 
dışı kurumiarın gelişiminin yetersiz olması ve kamu borçlarından kaynaklanan 
dışlama etkisi nedenleriyle; forınel tasarruflar bankalara ve döviz cinsinden 
menkul kıymetlere kaymakta ve yüksek enflasyondan korunma ve vergi 
avantajları nedeniyle döviz cinsinden varlıklar, altın ve gayrimenkule yönelik 
informel bir tasarruf ortaya çıkarmaktadır.87

Formal olmayan finans sektörü (tefeciler, yardımlaşma kurumlan, akrabalar 
vs.), formal finans sektörünün (bankalar, özel finans kurumlan vs.) özelliklerinden 
ve haklarındaki bilgi toplama maliyetinden dolayı kredi vermek istemedikleri 
kimselere son borç verme noktası olarak hizmet etmektedir. Formal finans 
sektörünün elindeki fonları tahsis ederken şehirli kesimi az gelişmiş kesime, 
büyük işlemleri küçük işlemlere ve tarımsal olmayan kredileri tarımsal kredilere 
tercih etme gibi üçlü bir önyargı içinde bulunduğu gözlenir.88

informal tasarruf sektörü, “nedeni değil sonucu temsil etse de” Türk finans 
sektörünün yeterince gelişememesinin nedenleri arasındadır. Yastık altı para, 
kıymetli madenler sektörü özelinde altm/kuyumculuk ve taşınmaz sektörleri 
informal tasarruf sektörünün başlıca araçlarını teşkil etmektedir. Öte yandan, 
Türklerin yurt dışındaki tasarruflarının ve gayri resmi ekonominin etkilerinin 
de Tiirk finansal sektörünün az gelişmesine neden olan diğer etkenler olduğunu
86 Coşkun (2009: 54).
87 Dünya Bankası (2003). “Turkey: Non-Bank Financial Institutions and Capital Markets Report", 

February, Report No: 25467-TU, World Bank, s. 13-15.
88 Rasim Yılmaz (2001). “Türk Bankacılık Kesimindeki Yapısal Değişimler Ekseninde Formal ve 

Formal Olmayan Finans Sektörü”, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunlan Cemiyeti İktisat Dergisi, S. 
417 (E ylül), s. 7.
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dikkate almak gereklidir. Söz konusu etkenler içinde Türklerin yurt dışındaki 
tasarruflarına ilişkin tahminler “güven sorununun” boyutunun belirlenmesi 
açısından çarpıcıdır.

İttihat ve Terakki’nin milli müteşebbis veya 1950’lerin her mahalleye 
bir milyoner düşü ile temsil edilen kalkınmış Türkiye resmi tam anlamıyla 
gerçekleşememiş olsa da, ülkemizde (aynı zamanda bölüşüm sorunlarına işaret 
eden yönleri de bulunan) önemli bir zenginleşme de bulunmaktadır. Geleneksel 
olarak her ülkedeki dolar milyarderlerini açıklayan Forbes Dergisi89 2008 yılı 
dünyanın en zenginleri listesinde 35 kişi ile ülkemiz zenginleri Japonya, Fransa, 
İtalya, Güney Kore gibi gelişmiş ekonomilerin sıralamadaki zengin sayısını 
katlamaktadır. 2008 yılında 1.125 adet olan küresel milyarder sayısı küresel krizin 
etkisiyle 2009 yılında 793 adede düşerken, ülkemizdeki dolar milyarderi sayısı 
da 13 adet olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise küresel ölçekte 1.210 adet 
olan dolar milyarderlerinin net varlıklarının toplam değeri 4,5 trilyon dolar iken, 
ülkemizden listeye giren kişi sayısı 38 ve söz konusu kişilerin sahip oldukları net 
varlıkların toplam değeri de 63,7 milyar dolar olmuştur.

En zengin kişi sayısı açısından ülkemizin konumu göz kamaştırıcı olsa da, 
Türklerin yurt dışındaki tasarrufları Türk finans sektörünün güdük kalmasının 
esaslı nedenlerinin başında gelmektedir. Bununla ilgili kesin verilere sahip değiliz. 
Eğilmez,90 tamamıyla spekülasyon olarak nitelendirmekle birlikte, Türklerin 
yurt dışındaki varlıklarının 20 ila 120 milyar dolar arasında olduğunu, Şahin91 
Türklerin yabancı bankaların özel bankacılık birimlerindeki tasarruflarının 120 
milyar dolar civarında olduğunu, Hürriyet Gazetesinde Akbank’ın özel bankacılık 
biriminin tahminlerine dayalı olarak Türkiye’de servet toplamı 100 milyar doları 
bulan 22.000 süper zenginin bulunduğunu ve bu servetin 60-70 milyar dolarının 
yurt dışında olduğunu, yine Hürriyet Gazetesi93 Türklerin yurt dışındaki parasının 
100 milyar dolara ulaştığını belirtmektedir. Türklerin yurt dışındaki tasarruflarını 
değerlendiren siyasetçi ile üst düzey bürokratların görüşlerine yer veren Yıldırım94 
ise tahmini miktarın 60 milyar dolar ve 100 milyar dolar aralığında değiştiğini 
belirtmektedir.

89 Forbes Dergisi (2008a, 2009 ve 2011).
90 Malıfi Eğilmez, (2003), “Milyarca Dolar Gelecek”, 29.05.2003 Tarihli Elektronik Nüsha, 

Radikal Gazetesi, Internet: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=76591 (Erişim 
Tarihi: 04.02.2010).

91 Kadife Şahin (2005), “Yurtdışındaki Parasını Kayda Getirene Vergi Yok", 09.12.2005 Tarihli 
Elektronik Nüsha. Milliyet Gazetesi.

92 Hürriyet Gazetesi (2008a), “22 bin Süper Zengin’in 100 milyar Doları Var, 8 Milyar Doları 
Bizde”, 04.02.2008 Tarihli Elektronik Nüsha (Erişim Tarihi: 04.02.2008).

93 Hürriyet Gazetesi (2008b), “Türklerin Dışarıdaki Parası İçin Varlık Barışı Planı”, 15.10.2008 
Tarihli Elektronik Nüsha (Erişim Tarihi: 20.10.2008).

94 Abdurrahman Yıldırım (2009), “Ekonomi ve Şirketlerin Krizdeki Kurtarıcısı Zııla”, 31.07.2009 
Tarihli Elektronik Nüsha. Sabah Gazetesi.
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Tablo 11. Seçilmiş Ülkelerde Serveti 1 m ilyar Doları Aşan Kişi Sayısı
(2008-2011) *

Ülke Adı Kişi Sayısı (2008) Kişi Sayısı (2009) Kişi Sayısı (2011)
A BD 444 343 413

Rusya 87 32 101

Alm anya 59 54 52

Hindistan 53 24 55

Çin 41 28 115

Türkiye 35 13 38
İngiltere 35 18 32
Kanada 25 20 24

Japonya 24 17 26

İspanya 18 8 15

Brezilya 18 5 30
Fransa 14 10 14

İtalya 13 6 14
Suudi Arabistan 13 14 8
G.Kore 12 4 16
M eksika 10 9 II
İsrail 9 10 16
M alezya 8 6 9
Hollanda 5 3 6
N orveç 4 4 4
Yunanistan 4 1 2

K aynak: Forbes D ergisi (2008a, 2009  ve 2011).

Bu rakamların kesin olmadığı bilinmektedir. Ancak kesin olan bir şey var; 
Türkler parasının hepsini yurt içi finansal kuramlarda değerlendirmemekledir.

Kayıt sistemi gelişmiş finansal piyasalarda sıklıkla karşılaşılmamakla birlikle, 
ülkemizde resmi verilere yansıdığı halde kaynağı belirsiz olarak nitelendirilen 
parasal varlıklar bulunabilmektedir. Kayıt dışı ekonomik faaliyetler, suç ekonomisi 
ve altın gibi muhtemel müsebbiplerin yanında, bu tür paraların kaynağı konusunda 
nedense akla gelen şeylerin başında yurt dışındaki Türklerin parası gelmektedir.95
95 Bir örnek ile açıklamak gerekirse, 2008/Ekim-2009/Mayıs döneminde ödemeler dengesinde 

“net hata noksan” kalemine yazılan kaynağı belirsiz döviz girişi tutarı 18,3 milyar dolara 
ulaşmıştır. Bu tutar aynı dönemde elde edilen 70 milyar dolar tutarındaki ihracat gelirinin %
26 sını teşkil etmektedir (bkz. Vatan Gazetesi (2008), Yaslık Altına Piyango Vurdıı, 03 .01.2008 
Tarihli Elektronik Nüsha). Türk ekonomisinin zor zamanlarında adeta bir kurtarıcı gibi ortaya 
çıkıveren net hata noksan kaleminin her defasında M ısır’da ebediyete intikal etmiş büyük büyük 
dedenin terekesi gibi değerlendirilmesi şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından şaşırtıcıdır.
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Ne var ki devlet varlık barışı kapsamında “paranın kaynağını sormayacağım yeter 
ki getir” dese de, söz konusu varlıkların Türkiye’ye tam olarak getirilemediği 
gözlenmektedir.96 Bu kapsamda, Tiirklerin yurt dışındaki varlıklarına ilişkin 
tahminlerle birlikte değerlendirildiğinde, varlık barışı kapsamında beyan edilen 
yurt dışı kaynak tutarının 26,9 milyar TL olması (kendi içinde başarılı olarak 
değerlendirilse bile) düşündürücüdür.97

Özetlemek gerekirse yurt içi yerleşiklerin altın ve taşınmaz yatırımlarında 
kendini gösteren yurt içi finansal varlıklara/kurumlara yönelik güvensizlik 
bu defa da Tiirklerin yurt dışı finansal varlıklara yönelik yatırımlarında ortaya 
çıkmaktadır. Öte yandan kamuoyunda varlık barışı olarak bilinen çalışmanın 
göreli olarak başarılı olabilmesinin de finansal güvensizlikle ilgili boyutlarının 
bulunabileceği düşünülmektedir.

6. Düzenlemeye Dayalı Politikalar ve İstanbul’un Finansal Merkez 
Olması

Ekonomik faaliyetler düzenleyicilerin izin verdiği yer ile birlikte insanların da 
düzenleyicilere güvendiği yerde yapılmaktadır.98

İngiltere’nin özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrasında ekonomik güç olarak 
gerilemesine ve son dönemde küresel ekonomik güç dengesinde yeni oyuncuların 
ortaya çıkmasına karşın, belli dönemlerde düşüş yaşamakla birlikte, Londra’nın 
finansal merkez olarak konumunu günümüzde güçlü biçimde koruması dikkat 
çekicidir.

Londra’nın finansal merkez olarak konumunu sürdürmesinin altında finansal 
girişim özgürlüğünün, kuralsızlaştırmanın (deregülasyon) ve finansal merkezlere 
karşı aşırı bir bağımlılığın bulunmasının etkili unsurlar olabileceği düşünülebilir. 
Bununla birlikte finansal merkez olunabilmesinin başlıca ön koşulları güçlü bir 
sanayi ile istisnai bir ticaret ağına sahip olabilmekten geçmektedir. Bununla
96 22/11/2008 tarihli ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Varlık 

Barışı (resmi ifadesi ile: 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 
Kanun) olarak bilinen düzenleme ile;gerçek veya tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, 
döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve 
taşınmazların kayda alınması ve yurt içinde bulunan ancak işletmelerin öz kaynakları içinde 
yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye 
yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır (bkz. Gelir İdaresi Başkanlığı (2009). “5811 sayılı 
Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Uygulaması”, Ocak, Yayın 
No: 77, Internet: http://www.gib.gov.tr/nieadmin/bevannainerehberi/5811 MilliEkonomi.ndf. 
Erişim Tarihi: 14.03.2009, s. 1-2.

97 Varlık Barışı uygulamasının sonucunda; 26 milyar 949 milyon 937 bin lirası yurt dışından, 20 
milyar 352 milyon 608 bin lirası da yurt içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon 545 
bin liralık kaynak, Varlık Barışı kapsamında, beyan edilmiştir (http://www.gib.gov.tr/fileadmin/ 
user upload/BasinBultenleri /040I2010 basinbulteni.htm. 11.03.2011).

98 Z/Yen (2005: 14).
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birlikte Londra örneğinde, sanayi ve ticaret altyapısı etkinliğini koruyamasa bile, 
mevcut finansal merkezin ayakla kalabileceği görülmektedir."

Dünya finans klasmanında oyuncu olmayan Türkiye'nin (bölgesel) finans 
merkezi olmak için işe öncc düzenlemeden ve bu kapsamda vergi teşviklerinden 
başlaması olağan görünmektedir. Bu bölümde finansal merkez olunmasına katkı 
bağlamında düzenlemeye dayalı politikaların olası etkinlik düzeyleri kısaca 
değerlendirilmektedir.

6.1. Düzenleme ve Beklentiler
Finansal piyasalardaki Londra rekabeti karşısında New York’un durumunu, 

McKinsey’in danışmanlığı çerçevesinde değerlendiren, The Schumer/Bloomberg 
Report1“  da; derin, likit, şeffaf ve tüketici ve yatırımcıların güçlü bir koruma 
altında olduğu piyasaların rekabetçi üstünlüğe sahip olduğunu, ancak finansal 
sektör yöneticilerinin finansal merkezler hakkındaki görüşlerini etkileyen 
etkenlerin arasında nitelikli iş gücü, yasal çevrenin adil ve öngörülebilir olması ve 
düzenleme çevresinin başta geldiği de vurgulanmaktadır. Dolayısıyla düzenleme 
işlevi finansal piyasaların giiven içinde çalışması için birinci derecede önemli 
olan unsurlar arasında yer almaktadır.

Düzenleme, denetim ve yaptırım üçlüsünden oluşan resmi disiplin mekanizması 
toplumsal faydayı azamiye çıkaracak tedbirlerin kamu müdahalesiyle alınmasını 
amaçlamaktadır. Resmi disiplin unsurları arasında önemli bir yeri bulunan 
düzenleme süreci düzenleyen ve düzenlenen tarafında farklı beklenti ve algılarla 
ilişkili olabilmektedir. Nitekim İFM strateji belgesinde de; çeşitli alanlar için 
öngörülen yoğun düzenleme programının uygulanabilmesi durumunda İstanbul'un 
finansal merkez olabileceği savının bulunduğu görülmektedir. Bu çerçevede 
strateji belgesinde; finansal piyasalardaki hukuksal sorunların hızla çözülmesini 
sağlayacak yargı reformu, sermaye akışkanlığını artırabilecek vergi reformları ve 
finansal araç çeşitliliğini artırabilecek çeşitli düzenleme projeleri gibi çok kapsamlı 
bir düzenleme/yeniden yapılandırma çalışmalarının amaçlandığı görülmektedir. 
Bu kapsamda, diğer dinamiklerin etkisi veri olarak kabul edildiğinde, iç vc dış 
piyasa dinamiklerinin finans merkezi olunmasını desteklemesi/kolaylaştırmasına 
ilişkin doğal seçenek karşısında, düzenleyici yaklaşımların etkinliğine dayalı 
olarak finansal merkezliğe “talip olunmasının” yöntemsel etkinlik ve olası başarım 
bağlamında inceleme konusu edilmesi gereklidir.

Bu çerçevede ilk olarak düzenlemenin amaçsal/tasarımsal olarak yeterli 
olmasının piyasa dinamiklerine amaçlanan doğrultuda yön vermek için yeterli 
olmayabileceğinden hareketle; düzenleyen vediizenlencnaçısından düzenlemelere 
karşı yüksek beklentiler içinde olunmaması gerektiğini belirlemekte fayda vardır.

99 Spuflord (2006: 170-172).
100 The Schumer/Bloomberg Repon (2007). “Sustaining New York’s and the US’ Global Financial

Services Leadership”, Internet: www.senate.gov (Erişim Tarihi: 31.12.2010), s. 15.
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Ülkemizden örneklerle açıklamaya çalışalım. 01.07.1993 ve 21624 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin genel esaslar başlıklı
4 üncü maddesinde; binayı kullananların otopark ihtiyacının bina içinde veya 
parselinde karşılanmasının esas olduğu ve binaların, imar planı ve mevzuat 
hükümlerine göre belirlenen ön ve yan bahçe mesafelerinin otopark olarak 
kullanılamayacağı hükme bağlanmıştır. Çoğumuzun varlığından haberdar 
olmadığı otopark yönetmeliğinin genel esaslarına uyulmadığını kentlerimize 
yönelik basit bir gözlem ile belirlemek mümkündür.

Sosyal, ekonomik ve kültürel değişkenleri dönüştürme olanakları sınırlı 
olduğu (veya böyle bir hedefi daha baştan olmadığı) için dilek ve temenni niteliği 
ağır basan düzenlemelere verilebilecek diğer bir örnek ise 01.07.2004 tarih ve 
25509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvanları Koruma Kanunu’dur. İyi 
niyetli bir yaklaşımla yola çıktığı düşünülmekle birlikte Kanun’da yer verilen 
çeşitli düzenlemelerin bir refah ülkesinde değil de Türkiye’de uygulanmasını 
beklemek gerçekçi görünmemektedir.

05.05.1992 tarih ve 21219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İstanbul 
Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu’nun amaç ve kapsam başlıklı
I inci maddesinde Kanun’un amacının İstanbul’un uluslararası olimpik anlaşma 
şartlarına uygun olarak olimpiyatlara hazırlanması olduğuna yer verilmiştir. 
Olimpiyatların yapılacağı ülkede bütün spor dalları için belli bir altyapının ve 
olimpiyat kültürünün bulunması gerekliği dikkate alındığında; daha henüz 
kültürel ve sportif boyutta olimpiyat yapmanın çok uzağında görünen ülkemizde, 
salt ekonomik düşüncelerle olimpiyat yapılmak istenmesi şaşırtıcı görünmektedir. 
Dahası bunu kanuna bağlayıp “ol” demek ondan daha da şaşırtıcıdır.

Türk kiiltür/siyaset/kentleşme kodunun rantı planlı kentleşmeye tercih ederken 
şekil olarak çevre düzeni planı, imar planı ve diğer planları yapması da bir başka 
“düzenleme-beklenti” trajedisidir. Kapitalizmi yönlendiren dev şirketlerin 30 
yıllık planlar yapıp, krizden önce 100 yıllık finansman bonoları ihraç ederken 
ülkemizdeki kalkınma planlarının ne denli etkin bir düzenleyici/yönlendirici 
işleve sahip olduğu ise ayrı bir tartışma konusu olsa gerektir.

Konut hakkının anayasada öngörülmesi herkese sosyal konut, sosyal kiralık 
konut veya uygun koşullarda mülk/kiralık konut sağlanabileceği anlamına 
gelmemektedir. Veya gecekondulaşmayı yıkarak/ıslah ederek çözmeyi 
amaçlayan onlarca kanun/ikincil düzenleme de; yönetenlerin/yönetilenlerin niyet 
ve olanakları karşısında etkinliğini yitirmektedir. Bu örnekleri özelleştirme ve 
kamulaştırma sorunları bağlamında daha da çeşitlendirmek mümkündür.

Uygulama sahası bulamayan düzenlemelere finans sahasından da örnekler 
vermek mümkündür. Örneğin son yılların en çarpıcı örneği ayrıntılı birincil 
ve ikincil düzenlemelerine karşın ipotekli konut finansman sisteminin finansal 
araç ve kuramlarıyla hayata geçirememesidir. Bankacılık açısından mikro kredi
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kuramlarının lıayat geçirilememesi ve sigortacılık sektörünün bizatihi kendisinin 
yeterince gelişememesi de üzerinde durulması gereken örneklerdir.

Özellikle kriz dönemlerinde kamu müdahalesinin artması, düzenlemeye 
yönelik beklentileri de artırabilmektedir. Bu çerçevede küresel finansal krizin 
sosyo-ekonomik etkilerinin asgariye indirilmesi ve küresel ekonominin yeniden 
rayına oturtulması için merkez kapitalist ülkelerin yeniden Keynesçi politikalara 
dönmesi dikkat çekicidir. Tekil/sistemik finansal başarısızlıklara düzenleme 
ile çözüm aranmasında devletin; tamahı, kâr hırsını, aşırı ücret alan yatırım 
bankacılarını, sınırlı düzenlemeye konu olan serbest fonları ve derecelendirme 
şirketlerini daha fazla düzenleme ve/veya cezalandırma mekanizmaları ile 
“terbiye etmesi” beklenmektedir. Hatta 10 yılda bir patlayan krizlerden yorgun 
düşen Amerikan halkı artık devletin gereğinde görünmez elin numaralarını 
önceden bilmesi ve ona hak ettiği dersi vermesini de talep etmektedir. Ne var 
ki finans tarihi toplum yararına düzenleme talep edenlerin bu saf isteklerine 
“sistemin” ayııı saflıkta yanıt ver(e)mediğini/veremeyeceğini gösteren 
örneklerle doludur. Bu noktada finans sektöründeki düzenlemelerin kendi içinde 
sorunlarının/sınırlarının ve ekonomi politiğinin bulunduğunu belirtmekte fayda 
vardır. Söz konusu yetersizlikler düzenlemeden beklenen faydaların zaman içinde 
azalmasının başlıca nedenidir.

Bu çerçevede düzenlenen konunun hayata geçirilmesini sağlayacak nesnel 
koşulların, uygulama becerisi/istekliliğinin, maddi/beşeri kaynaklarının vb. 
olmaması düzenlemenin ölü doğmasın neden olmaktadır. Dolayısıyla, kuramsal 
ve uygulamasal bağlamıyla ayrı bir incelemenin konusu olmakla birlikte 
düzenlemeye karşı yüksek beklentiler içinde olunması her zaman sağlıklı bir 
yaklaşım olmayabilmektedir.

6.2. Salt Düzenleme ile Finansal Az Gelişmişliği Çözmek 
Aşık Veysel’e saz çalarken neyi aradığını sorduklarında, “o notayı” dediği 

rivayet edilir.101 Resmi disiplinin araçlarından biri olan düzenleme mekanizmasında 
en güzel sesi veren optimal noktayı bulmak zordur.Finans sektörü açısından 
bakıldığında “o noktanın” bulunması; finans sektörünün karmaşık/değişken doğası 
ve bu yapının kavranma güçlükleri, düzenlemenin tam/zamanlı/amaca dönük 
olmayabilmesi ve maliyetlerine nazaran faydasının az olması, bütün oyunculara 
aynı kuralların uygulanmaya çalışılması, düzenleyici risk ölçüm sistemlerinin 
doğasındaki eksiklikler102 ve krizlere optimallik vasfını kaybetmiş “aşırı

101 B u a n ek d o tu n  k ay n ağ ın ın  B ilsay  K ııraç  h o c am ızd an  (h a fıza m  beni y an ıltm ıy o rsa )  1993 y ılın d a  
a ld ığ ım  para  p o litik as ı dersi o ld u ğ u n u  sö y le m e liy im .

l0 2 B a ıık a la rd a  B asel II, s ig o rta  ş irk e tle r in d e  M ali Y eterlilik  II ve  arac ı k u ram la rd ak i se rm ay e  
y e te rliliğ i d ü zen lem e le ri; f in an sa l a rac ıla rın  d ü zen ley ic i o to riten in  y a k la ş ım la r ın a  g ö re  tu tm ası 
g erek en  se rm ay e  tu ta rın ın  b e lirle n m e sin i am açlar. A n cak , se rm ay e  tu ta rın ın  b e lirlen m esi için 
d ü zen ley ic i o to riten in  u y g u lad ığ ı m o d e lin  finansal a rac ıla rın  risk le rin i tam  o la rak  ö lçem em esi 
n e d e n iy le  o rtay a  ç ık an  m odel risk i; o p tim a l risk in  ve  b u n a  o ran tılı se rm a y e  m ik ta rın ın  doğru
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düzenleme” ile tepki gösterilmesi gibi olguların neden olduğu güçlükler nedeniyle 
kolay görünmemektedir. Bunlara masa başı adamı olarak düzenlemecinin piyasayı 
yenmesinin mümkün olmadığını da eklemek gereklidir.103

Finansal az gelişmişliği salt düzenlemeler yoluyla çözebilmek mümkün 
müdür? Düzenlemelerin toplumsal amaçlara koşut, ekonomik sistemdeki yerel 
ve küresel oyuncuların beklentilerine uygun ve kararlılık/saydamlık/hesap 
vcrebilirlik/güncellenebilirlik gibi ölçütler dâhilinde uygulanması halinde başarı 
şansı artabilmektedir. Söz konusu koşulların güçlü bir mutabakat ve ekonomideki 
ajanların karşılıklı güvenini gerektirdiği açıktır. Ne var ki toplumsal, ekonomik 
ve siyasal hayatın gerçeklerinin söz konusu koşulların uzun dönemli bir 
biçimde oluşturulmasına izin vermeyeceğini de tahmin etmek güç değildir. Fiili 
düzenleme yapma pratiğinde son sözü çıkar gruplarının ve geniş anlamda yönetim 
mekanizmasının söylediği dikkate alındığında; geniş kapsamlı ve sürdürülebilir 
bir mutabakat sağlanmasına yönelik girişimlerin çoğunlukla ölü doğması olağan 
sonuç olarak görünmektedir.

Dolayısıyla fınans sektöründeki çok aktörlü karmaşık yapının düzenlemeler 
yoluyla istikrarlı biçimde yönlendirilmesinin felsefi olarak bile tartışmalı bir 
amaç olduğu düşünülmektedir. Bu durum İstanbul Finans Merkezi’nin muhtemel 
başarısızlığının ilk nedenini oluşturmaktadır.

İkinci olarak, felsefi sorunlara rağmen, finansal sistemin kapsamlı vc yaygın bir 
teşvik mekanizması ile belli bir hedefe yönlendirilmesi mümkündür ve öngörülen 
amaçlara hizmet edebilecek bir politikadır. Bu çerçevede Pritchard104 da yer alan 
değerlendirmeler ışığında finansal merkez olarak birbirine rakip olan New York 
ve Londra’da egemen olan düzenleme/denetleme anlayışının yabancı şirketlerin 
davranışları üzerinde etkili olması üzerinde durmak gereklidir. Bu kapsamda 
ABD’de yaşanan hisse senedi balonu dönemi sonrasında yayımlanan Sarbanes- 
Oxley Kanunu’nun doğurduğu daha sıkı ve maliyetli finansal piyasalar karşısında,

b e lir le n m e sin d ek i b aş lıc a  engeli teşk il e tm ek ted ir. G en e l b ir  eğ ilim  o la ra k  resm i d isip lin in , 
doğal k a rşılan m as ı g e rek en , bu ku ru m sa l ek s ik liğ in i g id e rm ek  için  ö z  d isip lin  ve  p iyasa  
d is ip lin in d en  dah a  faz la  y a ra r la n m a  y o lu n a  g ittiğ i g ö rü lm ek ted ir.

103 D ü zen lem en in  çeş itli içsel so ru n la r  n ed en iy le  d o ğ a l sın ırları o lab ileceğ in i g ü n d em e  g e tiren  
sö z  k o n u su  d u ru m a  ço k  sa y ıd a  ö rn ek  v e rm e k  m ü m k ü n d ü r. Ö rn eğ in  A B D ’de arac ı k u ru m la rın  
se rm a y e  y e te rliliğ in i b e lirley en  net se rm a y e  k u ra lın ın  u y g u la n m a s ın d a  sw ap  ve tezg ah ü s tü  
tü rev  a raç la ra  u y g u lan an  %  100 o ran ın d ak i ind irim  o ran ı, A B D ’li a rac ı k u ru m la rın  sö z  
k o n u su  iş lem le rin i A B D ’d e  k ay ıt y ü k ü m lü lü ğ ü  b u lu n m ay an  iş tirak le rin e  v e  baş ta  A vrupa 
o lm ak  ü ze re  d en iz  aşırı ü lk e le re  y ö n le n d irm e sin e  n ed en  o lm u ş tu r  (bk z . R ich a rd  J. H erring  
vc  T il S ch u e rm an n  (2 0 0 3 ). “ C a p ita l R e g u la tio n  fo r P o sitio n  R isk  in B an k s, S ecu ritie s  F irm s 
an d  In su ran ce  C o m p a n ie s” , W o rk in g  Paper, N o . 0 4 -1 1 , The Wharton Financial Institution 
Center, s. 38). A B D  sig o rtac ılık  se k tö rü n ü n  d ü z en lem ed en  k a ç ın m a k  için vergi cen n e tle r in e  
y ö n e lm es i v ey a  ü lk em izd e  belli iş s a h a la rın d a  g ö rü len  y ü k se k  verg ile rin  verg i k açağ ın ı/k ay ıt 
d ışı faa liy e tle ri a rtırm as ı da  v e rileb ile cek  d iğ e r  ö rn e k le r  a rasındad ır.

104 P ritch a rd  (2009 : 2 5 - 26).
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Londra’nın “hafif dokunuş” olarak ifade edilen gevşek düzenleme/denetleme 
anlayışı sonucunda uluslar arası sermayenin Londra’ya yöneldiği görülmüştür. 
Böylelikle 2005-2008 döneminde en büyük piyasa değerine sahip ilk 20 halka arzın 
14 ’ü Londra borsasına kote olurken, sadece 4 adedi NYSE’ye kote olmuştur.

Finans sektörüne yönelik düzenlemelerin işlem maliyetlerini azaltan ve kârlılığı 
artıran etkili teşvikler sunmaması halinde iç piyasadaki oyuncuların davranışlarını 
bir politika dâhilinde yönlendirilmesi kolay olmayabilir. Ancak konu; on yıllardır 
Venedik, Brugge, Amsterdam, Londra ve New York gibi yerlerden dünyaya 
hükmeden finans kapitali yapısal sorunlardan mustarip olan ülkemizin yerleşiği 
yapmaksa işler daha da zorlaşmaktadır. Ne var ki İstanbul Finans Merkezi’ne 
yönelik düzenleyici metinler kapsamlı, yaygın ve Türkiye’nin dezavantajları 
karşısında gerçekten lark yaratacak bir teşvik mekanizması içermemektedir. Bu 
durumda İFM analizi önemli rekabetçi avantajlar sağlayamayan bir projenin 
fizibilite etüdüne dönüşmektedir.

Küresel ölçekte birinci derecede önemi bulunan Londra, New York, Tokyo, 
Paris ve Frankfurt gibi (inansal merkezler aynı zamanda bulundukları ülkelerin 
siyasi, askeri ve ekonomik güçlerini yansıtmaktadır.105 Dolayısıyla üçüncü olarak 
İFM’nin yakın bir dönemde gerçekleşmesinin önündeki en büyük engelin “siyasi” 
nedenleri olabileceği gündeme gelmektedir. Türkiye’nin bizatihi kendisinin 
ve yakın coğrafyasının iki yüzyıldır büyük istikrarsızlıklar içinde olması 
Türkiye’ye Londra veya New York ölçülerinde büyük yatırımlar yapmamak için 
son derece yeterli bir nedendir. Bu nedenledir ki Türkiye’nin kalan kısmından 
ayrı bir statüde olması ve bu kapsamda “düzenlemesi, denetimi, ağır vergileri 
olmayan bir vergi cenneti106” olarak” ilan edilmesi durumunda bile; İstanbul’un

105 İki d ü n y a  sav aşı vc  İng iliz  İm p a ra to r lu ğ u ’nun  d ağ ılm a sıy la  b irlik le  L o n d ra 'n ın  d ü şü şe  geçm esi 
ve  N ew  Y o rk ’ıın d ü n y an ın  yen i fınansal m erk ez i h a lin e  g e lm es i (P rilc h a rd , 200 9 : 24), fiııansal 
m erk ez  o lu n m asın ın  “ e g e m e n ” o lm a  ile ilin tis in i o rtay a  koy m ak tad ır. G ü n ü m ü z d e  Ç in ’in her 
aç ıd an  h ızlı b ir  y ü k se liş  iç inde  o lm ası n e d e n iy le  Ş a n g h a y ’ın fiııansal m erk ez  o la rak  ro lünün  
b ü y ü m e y e  d ev am  e tm es in i de  ayn ı m an tık  iç inde  o k u m ak  m ü m kündür.

1 0 6 İlk yaz ılı so syal refo rm  İ.Ö . 240 0  y ılla rın d a  L agaş şe h ir  d ev le tin d e  yap ılm ıştır . Bu refo rm , 
verg ile ri çe ş itle n d irm ek , y ü k se ltm ek  ve m ab ed in  m a lla rın ı ç o ğ a ltm ak  am ac ı ile b ü y ü k  
su is tim a lle re  g ir işen  “ esk i g ü n le r” in ac ım a s ız  v e  zo rb a  b ü ro k ras is in e  karşı y ap ılan  b ir h arek e ttir  
(bk z . S am u el N oalı K ram er (1 9 9 0 ). Tarih Sümer 'de Başlar, çev. M u a zzez  İ Im iye Ç ığ ,T ü rk  T arih 
K u ru m u  B a sım ev i. A n k a ra , s. 37). L o n d ra 'd a  E u ro b o n d  p iy asas ın ın  g e liş tir ilm esi ve  L o n d ra 'n ın  
fiııansal m erk ez  o lm asın ın  d e s tek len m esin i tem ineıı verg i teşv iğ i su n u lm asın ı savunan  
W arburg  v e  R o th sch ild s 1965 y ılın d a  B ank  o f  E ng land  ve İn g iliz  H âzinesi n ezd in d e  çeşitli 
g ir iş im le rd e  b u lu n m u ştu r. W arburg  a y rıca  B ank  o f  E n g la n d 'ııı y abancı y a tır ım c ıla r  için dah a  
libera l p o litik a la r  o lu ş tu rm asın ın  da  sa v u n u cu lu ğ u n u  y a p m ış tır  (bkz. N ia ll F erg u so n  (2009). 
“ S ieg m u ııd  W arburg , th e  C ity  o f  L ondon  and  tlıe F in an c ia l R o o ts  o f  E uro p ean  In teg ra tio n ” , 
Business History, C . 5 1, S. 3, s. 3 7 5 -3 7 6 ). D o lay ıs ıy la  d iğ e r  te şv ik le rin  y an ın d a  verg i teşv ik le ri 
su n u lm as ı ek o n o m ik  faa liy e t v e  k a ra rla rın  y ö n le n d ir ilm e s in d e  ö n em li b ir  p o litik a  arac ı o larak  
k u llan ılab ilm ek ted ir. A n cak  bu n o k tad a  da  Z /Y en  (2005 : 13) d e  y e r  v erilen  d ü şü k  verg ilerin  
p iy asa la ra  k a tılım cıla rı ç e k e b ilm e k le  b ir lik te , bu  d u ru m u n  sü rd ü rü le b ilir  o lm ay ab ileceğ i
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“ikinci en iyi” listesindeki bir fınans merkez olabilmesinin kolay olmayabileceği 
düşünülmektedir. Tabi yakın gelcccğin İstanbul’u, Singapur veya Hong Kong’a 
dönüştürmesi durumunda işlerin değişebileceğini de not etmekte fayda vardır.

Alt bölümün sonunda yine Londra örneğine dönmek gerekirse, küresel kriz 
öncesine kadar Londra’nın hafif düzenlemelerinin New York karşısında rekabetçi 
bir üstünlük elde edilmesine neden olduğu ileri sürülmekteydi. Gelişmiş ve 
önde gelen piyasaların kendi arasındaki rekabetinde daha serbest olanın finans 
sermayesini belli bir dönem için daha yoğun olarak çekmesi makul görünmekle 
birlikte; tarihsel-kültürel-siyasi-askeri-toplumsal bağlamını bir kenara 
koyarak fiııansal merkez olunmasını tek başına düzenlemeye bağlamak makul 
görünmemektedir.

7. Sonuç

Bu şehr-i Sitanbııl k i bi m isi ü bahâdır 
Bir sengine ye k  pâre Acem  m ülkü fedadır . 107

Nedim

Çalışmada ulusal ekonominin/finansal piyasalarımızın yerli tasarruf sahibi 
ve yabancı yatırımcılar penceresinden güvenilirlik derecesini gösteren veriler 
gündeme getirilerek finans merkezi projesinin inandırıcılığı sorgulanmış ve 
düzenleme aygıtı ile İstanbul’un finans merkezi yapılmasının mümkün olup 
olamayacağı incelenmiştir.

Bugünkü ve yakın gelecekte de önemli ölçüde değişmesi beklenmeyen koşullar 
altında İstanbul’un küresel lınansal merkez olma iddiası gerçekçi değildir. İFM 
strateji belgesinde de belirtildiği üzere daha makul olan belki de önce bölgesel 
merkez olma hedefi ile işe başlamaktır. Ne var ki bölgeye bakıldığında ise 
İstanbul’un Londra veya Dubai gibi bir model olamayacağı görülmektedir.

Türkiye’nin hinterlandında yer alan ülkelerin önemli bir bölümü Türkiye’ye 
karşı güvensizlik besleyen veya ulusal kimliğini yakın sayılabilecek zamanlarda 
“Türk”le yapılan savaşlarla kazanan ülkelerden oluşmaktadır. Kavgayla biten 
ayrılıklar Frankofon veya Anglofonların örgütlenmesine ve kıblenin Paris ve 
Londra olarak belirlenmesine mani olmamaktadır. Ancak aynı şey, günümüzdeki 
kıpırdanmaları saymazsak, Türkofon’luk (?) ve İstanbul için söylenemez. Bu 
siyasi tablonun ekonomik sonucu ise resmi-bölgesel sermaye hareketlerindeki 
akışkanlığın azalması olmuştur.

Siyasi haritası üzerindeki tartışma Cumhuriyet döneminde de süren 
ülkemize yönelik güvensizlik sadece yakın çevreden veya ülke içinden de 
kaynaklanmamaktadır. Paranın efendisi olan Londra’lı bankerler borca batık

k o n u su n d a k i b e lir le m e sin i d ik k a te  a lm ak ta  fay d a  vardır.
107 Bu İstanbu l şehri ki, d eğ e rin e  ö lçü  b iç ilem ez . B ir ta ş ın a  tü m  A cem  ü lkesi feda o lsun .
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OsmanlI’dan sonra, 2000-2001 krizi sonrası iyi bir performans sergilediği 
söylenen ülkemizden dünyanın en yüksek reel faizlerinden birini almayı halen 
sürdürmektedir.

Dış dünyaya karşı önemli ölçüde borçlu bir kamu ve özel kesime sahip, 
yakın siyasi/ekonomik geçmişi fazlasıyla çalkantılı ve sürekli yeni gelişmelerle 
karşılaşan Türkiye’nin kendi hinterlandında ekonomik, kültürel ve siyasi olarak 
Londra veya Dubai hissini yaratmasını beklemek aşırı iyimserlik olur.

Eskiye göre dış ticareti daha iyi yapsa da, daha fazla üretse de Türkiye’nin 
ekonomik alanda lider ülkeler arasına girmesinin kısa dönemde gerçekleşmeyeceği 
açıktır. Ayrıca İstanbul’un Londra ruhuyla çalışması için; en az İngilizler 
kadar “mahir” olunması, siyasi olarak iyi ilişkilerin olmadığı bilinen ülkelere 
ait varlıkların dahi olağan/resmi bir biçimde yönetilebilmesi ve sermayenin 
kaynağına göre algıların değişmemesi gerekir. Ancak bu konuda Türkiye’nin 
tarihsel/psikolojik sınırları olabileceği de düşünülebilir. Nitekim Kırım savaşıyla 
başlayan süreçte yaşanan finansal, siyasi ve askeri çöküş, Türkiye’de paranın 
renginin önemli olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, gerek kamuoyu ve gerekse 
iç siyaset, yakın geleceğinde her nevi sermayeye karşı nötr bir tavır sergilememe 
riskini içsel olarak her zaman taşımaktadır.

Ülkenin en temel çelişki ve çıkmazlarını özetleyen bu manzaraya bir de ülke 
içi istikrarsızlıkları ilave edersek, yüksek reel faiz ve belli bir çizgiyi aşamayan 
ülke notu olarak yansıyan açık güvensizlik daha net olarak anlaşılacaktır. Zaten 
öyle olduğu için halkımız tasarruflarını altın, taşınmaz ve yurtdışı finansal 
varlıklara yatırmaktadır. Yine öyle olduğu için yabancı sermaye ya sıcak para 
olarak vurkaça, ya da batan geminin mallarını özelleştirmeler veya imtiyazlı 
sözleşmeler yoluyla almaya gelmektedir. Ülkenin nesnel koşullarının yansıması 
olarak görülebilecek söz konusu yaklaşımlar kendi içinde son derece rasyoneldir. 
İşte bu basit (ancak varoluşsal) nedenlerden ötürü, kendi yerleşiğine dahi kalıcı 
güven veremeyen bir ülkede finansal merkez tartışması paradoksal/gerçeküstü 
görünmektedir. Tabi bunlar finansal merkez olunmaz, finansal merkez olarak 
doğulur anlamına da gelmemelidir. Gereken “düzenlemeler” yapılmalı, raporlar 
yazılmalıdır.
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Siyasal Tarihimizdeki Asılsız ve

Şevket Çizin eli*

Efsane, mit sözlük tanımıyla “evrenin, tanrıların insanın ortaya çıkışından, bu 
tarih olayına bir kişiye değin, türlü olay ve gerçekleri konu alan, onlara gerçek 
üstü bir nitelik vererek anlatan, başlıca özelliği inanış konusu olan kısa öykü”dür.'

Fakat aydınlanmayı yaşamamış, siyasi erginliğine henüz kavuşmamış, 
özellikle İslam ülkelerinde bu etkin anlatım yöntemi, siyasi amaçlarla da kullanılır 
olmuş, bir kesimin diğerini veya önderini karalamak için başvurulan yaygın bir 
niteliğe kavuşmuştur.

Bilgiye erişmenin kolay ve yaygın olmadığı düzeylerde türlü suçlamalar 
ötekine adeta yapıştırılır ve inceleme, irdeleme alışkanlığına kavuşamayanlar için 
ise, bu söylemsel ve yazılı linç sürekli tekrarlanarak kuşaktan kuşağa aktarılır.

Cumhuriyet tarihinde, ne yazık ki en çok linçe uğrayan İsmet (Paşa) İnönü 
olmuştur. Cumhuriyet, Atatürk ve devrimlerinin düşmanları özellikle çok partili 
yaşama geçtikten sonra sürekli onu hedef tahtası haline getirmişler, arkaik yapıyı 
değiştiren, görkemli Türk devrimlerine, ikinci adamının kişiliğinde saldırmayı 
bir siyaset yöntemi saymışlardır.

Bu çalışmamızda onlardan birkaç örnek sunuyoruz:

1. Çok Partili Yaşam ve Demokrasiye İnönü’nün Çabalarıyla  
Değil, Birleşmiş Milletler Örgütüne Girebilmek İçin Zorunlu Olarak  
Geçilmiştir.

Çok partili yaşama geçiş ile DP’nin kurulması daima İnönü ve CHP ile birlikte 
anılmaktadır. Ancak Menderes, Millet Partisi’nin DP’den ayrılanlarca kurulması 
sırasında yaygınlaşan muvazaa suçlamalarını karşılamak ve sonraki siyasi 
kavgalarda, üstünlük sağlamak için demokratik yaşama geçişte İnönü’nün rolünü 
aza indirmeye, bunu dış güçlerin etkisine ve iç dirence bağlı doğal bir oluşum ile 
açıklamaya çalışmıştır:

“Sevgili arkadaşlarım, 1945 tarihinde bütün dünyada cereyan eden büyük 
hadiselerin tesiri altında memlekette çok partili bir idarenin kurulmasına doğru 
büyük bir tereddüt içinde ilk adımlar atılmaya başlanıldığı zamana kadar Halk

* I lııkukçu. e-posta: s.cizmeli@gmail.com
I Ali Piisküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınevi, Ankara
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Partisi’nin tek parti hâkimiyetine dayanan bir nevi mutlakiyet idaresini devam 
ettirmiş olduğu tarihi bir hakikattir.

Tek parti, tek millet, tek şef sözleri 1945’e kadar olan Halk Partisi devrini çok 
güzel tasvir etmektedir.

Bu siyasi iman, bir tarihi devrin icaplarına ve şartlarına uygun görülebilir ve 
ona göre müdafaası da belki mümkün olabilir... fakat o devri demokratik bir devir 
olarak vasıflandırmaya kalkışılacak olursa meselenin rengi elbette tamamıyla 
değişir.

Halbuki 1944 yılında söylenmiş bir nutkunda bu meseleye şöyle temas 
olunmakta idi: ‘Bu idare demokrasi prensiplerini Türkiye’nin bünyesine ve 
hususi şartlarına göre tekamül ettirmektir... Harp sonunda ve sonrasında 
uyanmak istidadını gösterecek yeni taklit arzularına kesin karşı koyacağız.’ 
Yine aynı zatın 1945’te söylediği Meclis nutkunda da şu ifadeler şayan-ı 
dikkattir: ‘Demokratik karakter bütün Cumhuriyet Devrinde prensip olarak 
muhafaza olunmuştur. Diktatörlük prensip olarak hiçbir zaman kabul 
olunmadıktan başka zararlı ve Türk milletine yakışmaz olarak daima itham 
edilmiştir. Türk milleti kendi bünyesine ve karakterine göre demokrasinin 
kendi için özelliklerini bulmaya mecburdur. İç idaremizin hiç bir safhasında 
içeride gürültüden korkarak ve dışarıya gösteriş ve kendimizi beğendirmek 
gayretine düşerek düzene koymayacağız. Bu yolda millet meclisinin her 
deneti yanında, milletin vergileri ve harcadıkları üzerindeki deneti en 
ileri demokratik milletlerin hiç birinden eksik kalmayacak kadar kesin ve 
k av ray ış lıd ır . Bizim tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında bir parti 
bulunmamasıdır.’”2

Menderes, İnönü’nün çoğulcu parlamenter sisteme geçiş muştusu sayılan 1945 
Meclis açılış nutkunu, 1954 bütçe konuşmasında yani dokuz yıl sonra içtenlikten 
uzak bulmaktadır:

“Bu sözlerdeki fikirler şunlardır: Demokrasi prensipleri mutlak ve katı değildir. 
Her memleketin kendine göre bir bünyesi ve hususi şartları vardır. Mutlak 
demokratik prensipleri kalıp halinde herhangi bir memlekete tatbike kalkışmak 
taklitçilik olur. Demokratik prensiplerin tatbike konulması bir zaman işidir. Bu 
neviden yuvarlak hatta kaypak ifadelerde saklanacak şeyler bulunduğunda (...) 
şüphe yoktur.

Hakikat şudur ki, yeni bir devrin başlamak üzere olduğu görülüyor. İster 
istemez bu devrin birtakım değişikler getirmesi zaruret halini alacaktır. Buna

2 Adnan Menderes 'in Konuşmaları, Demeçleri, Makaleleri, c. IV. s. 362 vd, 28 Şubal 1954 Mcclis 
Konuşması. Koyu yazılan bölüm İnönü’nün ifadeleridir. Adnan Menderes’ten alıntılar, aksi 
belirtilmedikçe, Haluk Kılçık'ın yayına hazırladığı ve “ Demokratlar Kulübü Yayınlan”ndan 
1991 yılında çıkan 9 ciltlik seriden yapılmış, cilt ve sayfa numaraları ile konuşma tarihi 
belirtilmiştir.
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karşı koymak için bir taraftan ‘demokrasi var diktatörlük yok’ denmek isteniyor 
(...)  çapraşık ifade tarzı tercih ediliyor.

(...)  O zamanın tek parti meclisinde milli murakabe vardı (...)  bugün tesis 
edilememiştir diyen (...) aynı zevat (...) siyaset ikiyüzlüsüdür.

(...)  Demokratik nizam içinde (...) tek eksik ikinci partidir (...)  demek (...) 
gülünçtür.”3

Birkaç gün sonra Menderes, Petrol Kanunu’nun Meclisteki müzakereleri 
sırasında yine saatlerce konuşup sözü çok partiye geçişe getirmiştir. Zira 2 Mayıs 
1954’te genel seçimler yapılacaktır:

“Muhterem arkadaşlar; hulasa meseleyi getirip, getirip, bir rejim meselesi 
haline koymaktayız. Meseleyi rejim meselesi haline getirince; şu suali sormak 
lazım gelir; 1945-1950 devresini -ki, bu devreyi şibih (benzer) demokrasi 
devresi addetmek lazım gelir- 1950’den bu yana tatbik edilmekte olan devirle 
karşılaştırdığımız takdirde demokrasi tatbikatının inkişafa mazhar edildiği 
mi, yoksa 1950’ye kadar istihsal edilmiş olan neticelerin demokratik nizam 
bakımından bugün şu bulunduğumuz noktadaki manzaraya nazaran daha müsait 
olduğu mu bir hakikattir? İşte mesele bundan ibarettir.

Kaldı ki, 1945-1950 devresi Halk Partisi’nin teşebbüsü veya inisiyatifi ile 
tesis edilmiş bir devir de değildir.

Bunu gayet iyi bilmek lazım gelir. Ellerinden gelse bir ikinci partiyi değil, 
kukla olacak bir partiyi kurdurmak islerlerdi. Bunlar tarihin en şaşmaz hakikatleri 
olarak nutukları ile, tatbikatı ile mahkuk (kazılmış) kalacaktır. Sevk ve idare 
edilmekte olan bir demokrasi, kukla nevinden bir iktidar onların idealiydi. Böyle 
başladı ve fakat hadiseler ilerledi; hadiselere hâkim olabileceklerini, istedikleri 
anda hadiselerin seyrini değiştirebileceklerini veya hadiseleri oldukları yerde 
durduracaklarını vehmettiler, farz etliler, fakat milli irade, milletin azim ve kararı 
onların bu tasavvurlarından baskın geldi, onların bu tasavvurlarını mağlup etti 
ve tam ‘artık zamanı gelmiştir, bunları durdurmak lazımdır,’ dedikleri zaman da 
artık iş işten geçmiş ve ateş bacayı sarmıştı. Demokratik inkılâp böylesine, onun 
rağmına inkişaf etmiştir.

Bundan sonuna kadar gidip cebir yani bir tenkil hareketine, bir iç harbe 
gitmemiş olduklarını belki lehlerine kaydetmek yerinde olur. Çünkü ellerinde 
bir silah ve bir kuvvet vardı, onu bir tenkil vasıtası olarak kullanabilirlerdi. O 
devirden, lehlerine kullanılabilecek olan tek sebep ve tek hakikat bu olabilir. 
O dereceye kadar gitmediler. Onu da yapabilirlerdi. Yoksa hakikat şudur ki 
muhterem arkadaşlarım ‘Kendileri arzu ettiler de bu demokratik nizamı derece 
derece bir tedriç ve tekâmülle inkişaf ettirdiler’ şeklinde değildir.

Hayır; siz bunları bilirsiniz, kendileri de bilir. Bir umumi cebir karşısında, bir 
sel önünde kendilerini 1950’nin eşiğinde buldular. Bir kaza neticesinde -kendi
3 M e n d ere s, e. IV. s. 36 2 . T B M M . 28  Ş ubat 1954.
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telakkileri olarak söylüyorum- bir sabah erken kendilerini muhalefette buldular. 
Hakikatin ta kendisi bundan ibarettir.”4

21 Mart 1954’te ABD gazetelerine beyanat verirken ülkenin 50 yılda nerden 
gelip nereye gittiğini CHP ve Atatürk dönemini göz ardı etmeden bu sefer 
hakbilirlikle anlatmaktadır:

“Yarım asır (...)  evveline kadar Türkiye (...) inhilalin (dağılmanın) son 
merhalesine gelmişti. Bundan sonra milli hudutları dahilinde yeniden doğan 
Türkiye kendisini maziye bağlayan ne kadar bağ varsa onları inkılâplar halinde 
tatbik ettiği bir politika ile kırıp attı ve garp tipinde bir devlet kurmanın (...) 
bütün esaslarını tahakkuk ettirdi.”5

Menderes’in 1954 seçimleri yaklaşırken geçmişe dönük bu yumuşak yargısı 
anlaşılan o günün koşulları altında dış basında yayınlanacak bu neviden övücü 
demeçlerin yurt içinde yankılanmayacağı kanısına dayanmalı ki, hemen sonra 
seçim meydanlarında CHP dönemine acımasızca yüklenecektir:

“DP’nin kurulması ve yaşatılması kolay olmamıştır. Çünkü memleketimizin 
idaresinde daima istibdat, mutlakıyet ve tahakküm esas olagelmiştir (...) Vaziyet 
1944-1945 senesine kadar hep böyle devam etmiştir...

1944-1945’te ise Nazi Almanya’sı ve mihver cephesi mağlup olmuş hürriyetçi 
büyük Amerika ve Batı demokrasilerinin teşkil ettiği cephe galip gelmiştir (...) 
Tahakkümcü idarelere dünya sulhu için bir tehdit teşkil ettiği (..) milletler ve 
devletler topluluğunca cephe alınmaya başlanılmıştı.

1944-1945’in memleketimize yeni bir idare ve yaşayış tarzı getirmesi 
bakımından şartlar müsbetti. Fakat diğer taraftan tahakküm zihniyetine dayanan 
idarenin bütün maddi ve manevi silahlarına sarılıp kendisini mezbuhane 
(boğazlanırcasına) müdafaa etmesi de yine de mukadderdir. Nasıl ki saltanat 
idaresi Vahdettin’in şahsında kendi son mümessilini bulmuş ve mezbuhane 
müdafaasını yapmış idi ise, tahakküm idaresi elbette yapacaktı.”6

Menderes’in CHP devrine ait konuşmaları, dönemine ve gününe göre 
yukarıdaki gibi ya çok yaralayıcı ya da yumuşak olacak, fakat çoğunlukla 
soğukkanlılıkla oluşturulmuş bir bütünlük ve tutarlılık çizgisini yansıtmayacaktır.

Çok partili yaşam, demokrasiye geçiş tartışmaları değişik yönlere çekilmiş, 
muvazaa, II. Dünya Savaşı galipleri, demokratik cephenin baskıları, Birleşmiş 
Milletler’e giriş ve ABD yardımlarıntn koşulu sayılması gibi savlar ortaya 
atılmıştır. Gerçekten bunların etkileri düşünülebilir; ancak genel kanı her 
şeye karşın tek adam İnönü’nün olumlu ağırlığıdır. Terakkiperver ve Serbest 
Fırka denemeleri, Atatürk’ün kişiliğinden kaynaklanan demokrasi özlemleri. 
Cumhuriyetin genel yapısına uygun çağdaş, demokratik bir yönetim ülküsüne

4  M e n d ere s, c. IV. s. 4 0 0 , T R M M , 4  M art 1954
5 M e n d ere s, c. IV. s. 4 6 7 , A B D  g a z e te le rin e  d em eç , 21 M art 1954
6 M en d eres, c . IV. s. 51 6 , T aksin i, İstan b u l, 28 N isan  1954.
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doğru yön alındığının kanıtıdır ki, İnönü tarafından da buna karşı çıkılmamıştır.
Türk siyasi yaşamında “Dörtlü Takrir” diye adlandırılan DP’nin dört kurucusu 

tarafından imzalanan ve çok önemli sayılan 7 Haziran 1946 tarihli belgede de bıı 
doğrultuda bir üslup kullanılmıştır:

“Memleketi Ortaçağ’dan kalma birtakım zararlı müesseselerden koruyabilmek 
ve irticai kırmak maksadıyla 1925’ten sonraki yıllarda siyasi hürriyetlerin 
bazı takyitlere uğradığını biliyoruz. Lâkin TC Tcşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 
demokratik ruhuna daima sadık kalmış ve Cumhuriyetin kurucusu büyük Atatürk 
bunu tamamıyla demokratik bir şekle ulaştırmak idealinden ölünceye kadar 
ayrılamamıştır.

(...)  TBMM seçimlerinde müstakil mebuslara gittikçe daha artacak bir ııisbette 
yer ayrılması tecrübesini buna bir delil olarak zikredebiliriz.

II Dünya Savaşfmn (...) memleketimizi daimi bir tehdit altında bulundurması 
pek tabii olarak siyasi hürriyetleri bir kat daha tahdide sebep olmuş (...) gerçi 
CHP içinde ayrıca bir müstakil grup kurulmuşsa da (...) netice alınmadığını 
görüyoruz.

Bütün dünyada hürriyet ve demokrasi cereyanlarının tam bir zafer kazandığı 
demokratik hürriyetlere riayet prensibinin milletlerarası teminata bağlanmak 
üzere bulunduğu şu günlerde memleketimizde de Cumhurbaşkanından en 
küçüğüne kadar bütün milletin aynı demokratik ülküleri taşıdığından şüphe 
edilemez.

Atatürk gençliğe Cumhuriyeti emanet etmiştir. Cumhuriyet dediğimiz 
zaman bizim gibi Büyük Atatürk’ün kastı da Cumhuriyetin şekli değil, elbetteki 
Cumhuriyetin özü, demokratik hürriyetler nizamı, ileri ve medeni Türk topluluğu 
idi. Eğer onun zamanında buna erişilmedi ise, zamanın ve şeraitin müsait 
olmadığını kabul etmek lazımdır.”

Aynı konuda Menderes’in yine haklı saptamaları vardır:
“(...) Bu noktada kimseyi itham etmek istemiyorum. Çünkü başka 

memleketlerin 3 bin sene evvel (!) vasıl olduğu bu içtimai ve siyasi evoltisyonlar 
(evrimler) memleketimizin de geçirmesi lazım gelen terakki ve tekâmül (ilerleme 
ve gelişme) safhaları idi.”7

Ayrıca, İnönü’nün ve CHP’nin demokrasiye geçişteki rolünü doğrular bir 
çağrışıma da olanak verecek ifadeleri vardır:

“ (...) Fakat bizler Halk Partisi’ni elbette diğerlerinden ayırmak 
mecburiyetindeyiz. Çünkü ne denirse densin İsmet Paşa da Halk Partisi de 
hataları ile sevapları ile tarihe mal olacak varlıklardır.” (a.y.)

Bu konuşma, Hürriyet Partisi ve Millet Partisi’nin DP’ye karşı birlikte sert 
bir bildiri yayınlamaları üzerine yapılmıştır. O anda CHP’yi süregelen “bahar 
havası”nın da etkisiyle okşamakta ve yatıştırmaktadır.
7 M enderes, c. V II. s. 242 , T B M M , 28 Ş ubat 1957
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Menderes’in değişken ruh yapısının gelgitleri arasında ölçüsüz sert, hatta 
hakarete varan sözleri ile yumuşak olanlara bir arada veya yakın aralıklarla 
rastlamak olasıdır. Fakat sertliklerin siyasal yaşamda yarattığı olumsuz hava 
iyimserlikleri yok etmiş, unutulmamış ve hep kötü örnek teşkil etmiştir. Anlaşılan 
ekonominin “kötü para iyi parayı kovar” yasası, “para” yerine “söz”ü koyarsanız 
siyasette de geçerlidir.

İnönü’nün çok partili çoğulcu demokratik sisteme geçişi, iç dünyasında 
içtenlikle benimseyip benimsemediği kuşkusuz her türlü spekülasyona açıktır. 
Bu öznel durumu keşfe kalkışmanın tek başına olayı açıklamaya yetmeyeceğini 
ve hatta gerekli de olmadığını söyleyebiliriz. Sözü edilen dış dinamiklerin de 
katılmasıyla soruların daha kolayca cevaplanacağı kesindir.

II. Dünya Savaşı’nm çok ciddi bir engel teşkil ettiği; bu nedenle de İnönü 
istese idi bile çok partili sisteme bu dönemde geçilemeyeceği DP kurucularının 
dahi katıldıkları bir görüştür. Aynı açıklama Terakkiperver ve Serbest Fırka 
denemelerinde uç veren irtica çıbanı karşısında da getirilebilir. Serbest Fırka 
sırasında, Fethi Okyar’ın hayat boyu Cumhurbaşkanlığı teklifi üzerine Atatürk’ün 
bunu; “daha önce de benzer teklifler yapıldığını, bunlardan memnun kalmadığını, 
gayesinin Türkiye’de sağlam temeller üzerinde halkın egemenliği prensibini 
ebediyen yerleştirmek olduğunu” söyleyerek reddettiği yazılmıştır.8 Mustafa 
Kemal’in Yunanistan Maliye Bakanı Pesmezoğlu’na, Serbest Fırka denemesinin 
başarıya ulaşamamasından duyduğu üzüntüyü açıkladığı Celal Bayar tarafından 
söylenmiştir.9

Ancak dış dinamiklerin henüz sözünün edilmediği dönemlere ait bazı olgu 
ve oluşumlar ebedi ve milli şeflerin bu konuda istekli veya en azından denemeye 
hazır olduklarının kanıtı sayılabilir. İnönü açısından ise, Prof. Sina Akşin’in 
vurguladığı gibi durum şöyledir:

“İşle 9.12.1938'de Kastamonu CHP Kongresini açış konuşması, 2.3.1939’da 
İstanbul Üniversitesindeki konuşma, 1939’da 5. Kurultayda 30 kişilik bir müstakil 
grup kurma kararı ve nihayet 1943 yılı seçimlerinde aday sayısının seçilecek 
milletvekili sayısının iki katı olarak saptanması bu türlü davranışlardı.” 10

İnönü’nün Mart 1939 Üniversite konuşmasını Metin Toker’in de, Sina 
Akşin gibi yorumladığını söyleyen Şerafettin Turan, Cemil Koçak’a yaptığı 
göndermeyle şöyle demektedir:

“(...) Bunun bir demokrasi müjdesi olarak kabule olanak yoktur (...) 
genelde CHP ve TBMM’nin bundan böyle daha etkin bir işleyişe kavuşacağını 
vurgulamıştır.” "

8 Karpat,. a.g.e. s.75
9 a.y.
10 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, c. IV. s. 206.
11 a.y.
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Nitekim, Nutuk’ta yer alan şu ifadenin bundan daha ileri bir anlamı 
esinlendirdiği düşünülebilir:

“Milletin murakabesi idare üzerinde hakiki ve fiili olmadıkça ve böyle 
olduğuna milletçe kanaat edilmedikçe halk idaresi vardır denemez.”12

Gerçi bu murakabenin (denetim) TBMM eliyle yapılacağını hemen eklese 
bile daha ileri bir oluşum özlediği sonraki sözleri ve eylemi ile de kanıtlanacaktır.

Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları adlı kitabında İnönü’nün 
bu nutku daha sonra şöyle açıkladığını söylemektedir:

“Etrafımızdaki memleketlerin serbest seçimler yaptıklarını görür ve 
utancımdan odamın duvarlarına bakamazdını.”13

İnönü’ye çok yakın Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatıralar adlı kitabında
11. Dünya Savaşı sona ererken Cumhurbaşkanı İnönü’nün kendisine ikinci siyasi 
parti girişimlerinde yapılan yanlışlıkları şöyle dile getirdiğini söyler:

“ İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf girişimini her ne pahasına olursa olsun, 
anlayışla karşılayabilmiş olsaydık, iki parti geleneği ve eğitimi şimdi yerleşmiş 
olacaktı. Sonradan Hürriyet ve İtilaf iş başına geçti ve kör tutkuları onları 
hainliğe kadar götürdü. Cumhuriyet döneminde Terakkiperver Fırkası’m bizim 
arkadaşlarımız kurdular. Şeyh Sait isyanı bizi korkuttuğu için, yeni olan devrimi 
koruma kaygısıyla bu partiyi kapattık. Korusaydık şimdi bu gelenek de yerleşmiş 
olacaktı. Serbest Fırka girişimine gelince, bunu ben aşıladım, bu gereği Atatürk’e 
ilk ben anlattım. Çünkü kendi partimizin içinde gizli amaçların zaman zaman 
kendini gösteren belirtilerinden usanmıştık (...) Serbest Fırka kuruldu. Fethi Bey 
1931’de iktidara gelmek istiyordu. Kendisine, 1935’le iktidarı kendi ellerimle 
teslim edip muhalefete geçmekle, nöbet değiştireceğimizi söyledim, kabul etmedi. 
Bu da onun hatası oldu. Atatürk kuvvetli ve korkusuz bir adamdı. Ama isminin 
dedikodu konusu olmasına katlanamazdı. Bir gazele, Serbest Fırka büyüklerinin 
Rumelili olduklarını, genel sekreterin (Nuri Conkcr) Selanikli olduğunu yazdı. 
Rumelili (...)  Anadolulu (...) Hedefin kendisi olduğunu anlayınca tepkisi şiddetli 
oldu. Ama yine de hata ettik. Her ne pahasına olursa olsun koruyacaktık ve ikinci 
partiyi yaşatacaktık.” 14

Savaş biterken gerek Meclis ve gerek basında başlayan eleştiriler üzerine 
İnönü’nün Çankaya’da kimi milletvekillerini ve Başbakan Saraçoğlu’nu sırf 
çok partililiğe geçiş konusunu konuşmak üzere çağırdığını ve şöyle dediğini 
Barutçu’nun anılarından öğreniyoruz:

“Bu eksiği tamamlayacağız. Bu kadar devrim yapmış olanlar bunu da 
başaracaktır. Bu kuvveti ben kendimde görüyorum. Yalnız 10 yıllık bir uğraş ister. 
Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılan bütün uluslar, Sırplar, Bulgarlar, Yunanlılar

12 a.y.
13 Metin Toker. Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, s. 17
14 Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatıralar, 21. Yüzyıl Yayınları, 2001, s.285
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hatta Araplar ve Mısır becerirler de Türkler yapamazlar mı? (.. .) İkinci partiyi 
koruyacağım, büyük partiye ezdirmeyeceğim. Bu parti Meclis’te kurulursa, ona 
karşı da durumumuz aynı olacaktır.”15

İnönü’nün içtenliğini dolaylı da olsa doğrulayabilecek sözler DP kurucuları 
tarafından da sarf edilmekte idi:

“Partimizin kuruluşu bir emrivaki olunca iktidar partisinin geniş müsamahası ve 
hatta teşviki ile karşılaşmış olduğumuzu itiraf etmek lazımdır. İki parti adeta uzun 
zamandır birbirinin hasretini çekiyormuş gibi idiler. O kadar ki iktidar partisinin 
gösterdiği bu ruh haleti bir muvazaa karşısında bulundurulduğu kanaatine yer 
yer yol açtı. Bu kanaatte her iki partiyi küçülten bir mana olduğundan şüphe 
edilemez.”16

Daha sonra Bayar, Çifte Havuzlar’daki evinde Metin Toker’e inancını 
söyleyecektir:

“İki jandarma eri gönderebilirler ve partiyi kapatabilirlerdi ve memlekette 
hiçbir şey olmazdı. Fakat ben, İnönü’nün bunu arzulamadığından eminim.”17

Bayar’in bu düşüncesini doğrulayacak birçok olgu o günlerde CHP içinde 
cereyan etmiştir. Sertlik yanlıları henüz zamanın gelmediğini sıkça, yüksek 
sesle duyurmakta, hatta yönetimde de yer almakta idiler. Nitekim, bunlar ve alt 
kademelerdeki uzantıları bazı valiler, kaymakamlar, jandarma vb. Türk siyasi 
tarihinin en büyük ayıplarından birisi olan 1946 seçim rezaletinin oyuncuları 
olacaklar ve aşağıda görüleceği üzere Menderes’e uzun yıllar kullanacağı 
malzemeyi sağlayacaklardır. Hemen aynı kadro 1950 seçimlerini yüz akı ile 
sonuçlandırdığına göre siyasi ve yönetsel sorumluluğu (hukuken Cumhurbaşkanı 
sorumsuz sayılsa bile) halk İnönü’ye kaçınılmaz biçimde yüklemiştir ki, DP 
zaferinde buna rol biçenler az değildir.

CHP içindeki direnişe bir örnek olarak partinin resmi organında bile yer alan 
“devrimlerin yaşamasını sağlamak ve demokrasiyi yerleştirmek için daha hiç 
olmazsa 25 yıl iktidarda kalmalarına inananların” varlığını gösteren yayınları 
sayabiliriz.18

Recep Peker’in Başbakanlığı sırasında, DP’nin kışkırtıcı din propagandası 
yüzünden 1947’de kapatılmasına gidilmek istendiği de bilinmektedir.19 Ancak 
CHP’nin yine de sonunda muhalefet ile uzlaşması bizce yine hep İnönü lehine 
kaydedilecek noktalardır. (Recep Peker’in DP’nin kapatılmasına karşı çıktığına 
ilişkin Celal Bayar’ın sözlerine değinmiştik.)

Diğer yandan II. Dünya Savaşı’ndan sonra kuzey komşumuzun Gürcü asıllı

15 a.y.
16 C. Bayar, 1. DP Büyük Kongresi, 7 Ocak 1947
17 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları, Bilgi Yayınevi, 1991, s. 17
18 Karpat, a.g.e s. 268; Ulus, 21 Aralık 1948
19 Karpat, a.g.e., s. 269
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lideri Stalin’in Türkiye üzerindeki heveslerini sonunda ortaya koyması, tarihsel 
korkuları yenilemiş ve İnönü’yü II. Dünya Savaşı’ndaki müttefiki demokrasi 
cephesi ile işbirliğine devamı zorunlu kılmıştır. Burada ABD’nin henüz o yıllarda 
oluşmamış yayılmacılık emelleri; göreceli ülkücülüğü ve saflığı, ekonomik 
zenginliği, askeri gücü, Birleşmiş Milletler kuruluşuna önderliği ve en önemlisi iki 
Dünya savaşında demokratik cephe yanında yer alıp sonucu neredeyse tek başına 
belirlemesi gibi dinamikler kimseye esasen başka seçenek bırakmamaktaydı.

Demokrasi cephesinde yer almanın, iç siyasette çoğulcu bir demokratik yapıya 
bürünmenin işaretlerinden biri olduğu söylenebilir.

Ancak Birleşmiş Milletler’e kurucu üye olabilmek için aranan resmi hukuki 
koşul Alman-Japon mihverine savaş açmaktır. İlginçtir 2000’li yıllarda, Türk 
demokrasisinin çarpık gelişimi sonucu dinci partilerin iktidarına hayıflanan 
Jakoben-Kemalist elit, İnönü’nün çok partili yaşama erken geçtiğini, hâlbuki 
BM’ye üye olmak için savaş ilanının yeterli olduğunu öne sürmektedir. Bu 
nedenle o günlerin “dış dinamikleri” sayılan siyasi, ekonomik, askeri koşul ve 
konjonktüre kısaca göz atmak yararlı olacaktır;

O günlerde hem parlamentoda yer alan, hem de gazeteci ve siyaset bilimcisi 
olarak işlerin içinde bulunan Prof. Ahmet Şükrü Esmer’in görüşleri şöyledir;

“Zorunlu demeyeceğim ama o günkü uluslararası şartlar İsmet Paşa’yı itti. 
İnönü zaten öteden beri çok partili hayatı kurmak kararında idi. İnönü iktidara 
1938’de geldi. Fakat yerimizi almıştık.

(...) Savaşın son yıllarında hatta savaştan önce de müttefiklerimiz İngiltere ve 
Fransa idi (...) Esasen muharebenin sonuna doğru Şubat 1945’te Yalta Konferansı 
toplanmıştı ve orada Almanya’nın elinden kurtulacak Avrupa memleketlerinin 
demokratik rejim kurmalarına yardım karara bağlandı. Bütün Avrupa ülkeleri 
demokratik rejime giderken Türkiye onun dışında kalamazdı. Bu ikinci nedendir.

Üçüncü bir neden de şu: BM Anayasası zannedildiği gibi San Francisco’da 
hazırlanmış değildir.

Daha önce Dumbarton Oaks’ta hazırlanmış bir metin vardı, San Francisco’da 
onun üzerinden geçildi. Sonra sarih olarak ‘demokratik rejime sahip olanlar 
katılabilir’ gibi hükümler vardı. Binaenaleyh bizim San Francisco’ya davet 
edilmemizin bir şartı aşağı yukarı o demokrasiyi kabul etmekti.

Türk Heyeti Başkanı Haşan Saka da San Francisco’da Türkiye’de demokrasi 
kurulacağı yolunda bir demeç vermiştir. Binaenaleyh şimdi dediğim gibi bir 
telkin veya baskı gelmiş değildir. Ama şartların baskısı vardı, anlattığım gibi 
(...) Bütün bunlar İsmet Paşa’ya tesir etmiştir. Zaten İsmet Paşa öteden beri 
düşünüyordu bunu bir yerde. Ben İnönü’nün bu memlekete çok partili hayatı 
getirmiş olmasından iftihar ederim.”20

20 Hıfzı Topuz-Hüsamettin Ünsal, Cumhuriyet’in Beş Dönemeci, Sergi Yayınlan, 1984, s. 110-
111 .
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Olayların seyri, 21 Ağustos-27 Eylül 1944 arasında Dumbarton Oaks’ta 
toplanan Amerikan, Rus, İngiliz delegelerinin “Birleşmiş Milletler Topluluğu” 
kurulmasına dair Amerika tarafından hazırlanan taslak hakkında çalışmalarına 
kadar geriye gitmektedir. Bundan önce Ekim 1943’te ABD, İngiltere ve Rusya 
Dışişleri Bakanları Moskova’da toplanarak bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride 
gereksinimi duyulan uluslararası kuruluş şöyle tanımlanmıştır:

“Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için barışsever bütün devletlerin 
eşit egemenliği ilkesini temel alan ve büyük küçük bütün bu devletlerin üyeliğine 
açık bir genel uluslararası örgüt.”

İşte Dumbarton Oaks (Washington) bu üç ülke bakanına, Çin’in de katılımıyla 
BM Anayasası taslağının hazırlandığı tarihi konferansa ev sahipliği yapmıştır.

9 Ekim 1944’te ortaya çıkan Birleşmiş Milletler Anayasa taslağı Ahmet 
Emin Yalman’a göre “hem Rus damgasını taşıyor hem de üç büyüklerin veto 
boyunduruğu sistemini destekliyordu.” Şöyle ki:

“Bu işin hikmeti şuradaydı: Harp sonrası Amerikasında korku ile karışık bir 
Rus çılgınlığı peydalı olmuştu. Moskova tipi bir solculuk cereyanı bir salgın 
halinde her tarafa işlenmişti. Eski ve gizli komünistken pişman olan Times 
Dergisi başyazarı Chambers’in yaptığı ifşaatla komünist oldukları meydana 
çıkan Alger Hiss gibi adamlar ölüme yaklaşan Roosevelt’i avuçlarının içine 
almışlardı. Konferansı idare eden Amerikan Heyetinin başında bu gizli ajan Hiss 
bulunuyordu. Yüksek bir içtimai itibara, olgun bir terbiye ve kültüre sahip olan 
Carnegie Barış Vakfı gibi bir kuruluşun başına geçen, her istediği mevkie varmak 
için yolu açık görünen, para tarafından hiçbir ihtiyacı olmayan Alger Hiss, 
Rus ajanlığının tuzağına nasıl düşmüştü? Bu sır hâlâ çözülememiştir. Nitekim, 
hikayesini anlatacağım meşhur radyo yorumcusu dostumun muvazenesini 
bozması da (...) harp sonrası Amerikasında Rus taraftarlığı modası ve hastalığıyla 
izah edilebilir.”

Yalman’ın ve aynı zamanda Rauf Orbay, Adnan ve Halide Edip Adıvar’ın 
da dostu bu meşhur gazeteci ve yorumcu Türkiye’ye defalarca gelmiş, Türklere 
yakın bir kimse olarak tanınmış bir gazeteci ve radyo yorumcusu imiş. Yalman, 
adını vermediği ve fakat otuz yıldır tanıdığı bu kişiyi, San Francisco’ya 
giderken Washington’da arıyor. Görüşmelerinde “Sovyet Rusya’nın hudutsuz 
emperyalizmi yüzünden bu kadar fedakârlık pahasına elde edilen barışın hiçe 
inmesine yandığını” belirtiyor ve fakat otuz yıllık dostundan hiç beklemediği bir 
tepki alıyor:

“Susunuz. Sovyet Rusya hakkında (...) böyle sözlere razı olamam. Belki 
de Türkiye’nin Rus iştahları karşısında bulunmak ihtimali yüzünden böyle 
konuşuyorsunuz. Bu ihtimal sizi üzebilir; fakat bizim umurumuzda bile olamaz. 
Varsın Sovyetler Türkiye’yi yutsun, bunun hazmıyla bir iki yıl vakit geçirirler ve 
bizi rahat bırakırlar.”
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Yalman'in odayı protesto amacıyla terki üzerine de, münasebetsizliği onarmak 
için bu kere şöyle der:

“Benim meramımı anlamanız lazım. Sovyetler herhangi bir hedef uğruna 
harbi göze alabilirler; fakat biz harpten bıktık.”

A. Emin Yalman, Sovyetler’in Türkiye’den birtakım isteklerde bulunmak ve 
mesele çıkarmak üzere olduğunu Mayıs başında New York Times’m kulağı delik 
bir kadın yazarından haber alınca, bu gelişmeyi Dışişleri Bakanı Haşan Saka’ya 
anlatır ve fakat “Saçma, bizi şaşırtmak istiyorlar” cevabını alır. Yalman hayrete 
düştüğünü söyler ve devamla şöyle yakınır:

“Halbuki Haziran sonralarında S. Rusya, Kars ve Ardahan’ın geri verilmesini 
ve Boğazlar Antlaşmasının Karadeniz devletleri arasında yeni bir şekilde 
değişmesini resmen istedi, ıcd cevabını aldı, verdiğim haberler önceden ciddiye 
alınsaydı ve tedbirli davranılsaydı elbette faydalı olurdu.”21

Sovyetler, Türk-Sovyet Dostluk Antlaşmasının değiştirilmesini 19 Mart 
1945’te ister. Yalman ise, Dışişleri Bakam Haşan Saka ve Hüseyin Cahit, Falih 
Rıfkı, Doğan Nadi ile 5 Nisan 1945’te San Francisco’ya hareket eder; seyahat 
sırasında Roosevelt’in ölüm haberini alırlar; konferans 25 Nisan 1945’te başlar, 
26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalanır. Sovyetler’in 
niyeti o tarihlerde belli olduğuna göre rahmetli Yalman’ın aşırı heyecan gösterdiği 
anlaşılmaktadır.

Ancak, Türkiye’nin durumu o günlerde gerçekten iç açıcı değildir. Gerçi 
Türkiye üzerindeki baskılar savaş süresince hep var olmuştur. Bu baskı bilindiği 
gibi iki taraflıdır; hem Mihver, hem de Müttefik Devletler ayrı ayrı Türkiye’yi 
yanlarında savaşa sokmak için her türlü baskıyı uygulamışlardır.

Buna karşılık Rusya’nın tarihsel emelleri Türkiye için daima endişe kaynağı 
olmuş, daha 1939 yılında Moskova’ya giden Türk Heyetine Ruslar isteklerini 
açıklamışlardır. Üstelik 1941 Aralığında Moskova’da başlayan Eden-Stalin 
görüşmeleri bu kuşkuyu alevlendirmiştir. Gerçekten Rusya’nın Türkiye’ye 
On İki Ada, Bulgaristan ve Suriye’den bazı toprakların verilmesini önermesi 
kuşku yaratmış; Rusya’nın “bayram değil seyran değilken” bu cömertliğinin 
karşılığını isteyeceği düşünülmüştür. Eden, Avam Kamarası’nda Türkiye’yi 
rahatlatmış, Rusya’nın Türkiye’ye taahhütlerine uyacağını beyan etmiştir. Diğer 
yandan Almanya da kendi yönünden baskısını sürdürmekte, Ruslar’ın Boğazlar 
üzerinde isteklerini öne çıkararak politikamızı değiştirtmek için Pan-Türkizm 
cereyanlarını canlandırmaya çalışmaktadır. Hatta Hitler-Mussolini Mihver’e 
katılmak koşuluyla Yunan Adalarının Türkiye’ye verilmesini kararlaştırmışlardır 
(29 Nisan 1941, Salzburg). Bu kere Rusya 1943 Ocağında Alman ordularını 
Staliııgrad’da durdurduktan sonra tekrar eski düşmanlık politikasına dönmeye

21 A. E. Yalman. Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim, Rey Yayınları, 1970, c. II. s. 1288— 
1291.
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başlamıştır. İlişkileri gerginleştiren diğer bir olay da, 24 Şııbat 1942’de Von 
Papen’e yapılan suikast girişimidir. İki Sovyet ajanının mahkûm olması, Rııslar’m 
baskılarını artırmıştır.22

Yukarıda Ahmet Şükrü Esmer’in San Francisco'nun esaslarının daha önce 
Dumbarton Oaks’ta hazırlandığını, BM’ye katılabilmek için “demokratik rejime 
sahip olma” gibi hükümler konulduğunu söylediğini belirtmiştik. Bilindiği 
üzere BM Beyannamesini Türkiye önce 23 Şubat 1945’te imzalamış, aynı 
gün Almanya’ya savaş ilan etmiş, 5 Mart 1945’tc San Francisco Konferansına 
davet edilmiş ve 26 Haziran 1945’te San Francisco’da BM Antlaşmasını kurucu 
üye olarak imzalamıştır. Ancak ilginç olan, Yalta’da yani 23 Şubat 1945’te 
BM Beyannamesini imzadan önce, 4-11 Şubat 1945 arasında, alınan kararla 
Türkiye sanki savaşan sekiz müttefik iilke arasında sayılmıştır. Yalta’da alınan 
kararlar orada kaleme alınmamış, daha sonra 24 Mart 1945’te Washington’da 
ilan edilmiştir. Yalta kararlarının BM’ye üyelik için aranan koşullarla ilgili kısmı 
şöyledir:

“ 1 Mart 1945’e kadar müşterek düşmana harp ilan etmiş Müttefik Devletler.” 
(Bu amaçla Müttefik Devletlerden 8 Müttefik Devlet veTürkiye kastedilmektedir.)

Esasında, Ocak 1942’de savaşan üç devlet (İngiltere, Rusya ve ABD) 
yayınladıkları BM Bildirisi ile barış konferansına katılabilmek için Almanya’ya 
karşı savaş şartını koymuşlardı.

Bu kere Türkiye özel bir öneme sahip sayılarak, üç yıl sonra ismen zikrediliyor. 
Yalta kararlarının 4-11 Şubat 1945 arası alınmasına karşın, ilanının 24 Mart 1945 
olduğunu kabul ederek, her iki tarihe göre Türkiye’nin durumunu ayrı ayrı ele 
alsak bile, yine farklı sonuca varılamayacaktır. Çünkü Türkiye ya 4-11 Şubat 
1945’te, henüz savaş ilan etmediği halde müttefik sayılmış ya da 24 Mart 1945’te 
daha önce savaş ilan ettiği için ayrıcalıklı olarak isminin zikredilmesi ile ona 
verilen özel önem vurgulanmıştır. Her iki olasılık, Türkiye ve İnönü’nün savaşa 
katılmadığından dolayı kızgınlıkları çektiği yolundaki suçlamaları karşılamaya 
yetmektedir.

Görülüyor ki, Türkiye’nin Müttefikler arasında veya onlara yakın sayılması, 
“BM’ye girmesi için demokratik bir rejime sahip olma” gibi bir koşulla zorlandığı 
savını çürütmektedir. Çünkü Şubat-Mart 1945’te, hatta BM Antlaşmasının 
imzalandığı Haziran 1945’te dahi, Türkiye’de çok partili yaşamın ses getiren 
aktörü, yani DP ne kurulmuş, ne de muhalif partilerin katılımıyla 1946 seçimleri 
yapılmıştır. Dörtlü Takrir’in bile tarihi 7 Haziran 1945, Milli Kalkınma Partisi’nin 
kuruluşu 17 Temmuz 1945’tir.

Çok partili rejime geçişte dış baskının varlığı kronolojik olarak bu olgularla 
çelişmektedir. Şayet İnönü muhalifleri bu zamanlama olgusuna dikkat

22 Bu bölümler hazırlanırken, Ahmet Şükrü Esmer-Oral Sander, Olaylarla Türk Dış Politikası adlı
kitaptan geniş şekilde yararlanılmıştır.
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etmemişlerse, ABD, İngiltere vc Rusya’nın Yalta’da İnönü’den bu konuda söz 
aldıklarını ve bu söze güvendiklerini varsaymak zorundadırlar. Bu bile İnönü için 
büyük saygınlık anlamına gelmektedir.

CHP Meclis Grubu, 27 ve 28 Mart 1945’te toplanarak, San Francisco 
Konferansını müzakere etmiştir. Daha sonra çok kısa bir bildiri yayınlanmış 
ve fakat resmi olmayan haberlerden anlaşıldığına göre San Francisco’da Türk 
Heyetine Türkiye’de liberalizasyonun başladığını söylemeleri için talimat 
verilmiştir.23

Özetle savaş sırasında, Ekim 1943 Moskova, Ağustos-Eylül 1944 Dumbarton 
Oaks'ta galip ülkelerin BM’ye katılım için koydukları koşullar, “barışseverlik” 
vc “Almanya’ya savaş ilanf'dır. Türkiye dc bunları yerine getirdiği için çok 
partili sisteme geçmeden önce üyeliğe kabul edilmiştir.

Şu halde BM’ye üyeliğimiz için çok partili rejime geçiş koşulu bir “galat-ı 
meşhur”a24’ dönüşmüştür. Zira BM Antlaşmasını imzalamak için şayet çok partili 
sisteme geçiş bir koşul olsa idi, diğer partilerin kuruluşu 26 Haziran 1945’ten 
önce gerçekleşirdi.

Rahmetli Ahmet Şükrü Esmer’in 40 yıl sonra 1984’te dahi, “BM’ye 
katılabilmek için demokratik rejime sahip olma şartı”na bağlamasını hukuki 
metinlerle bağdaştırmak zordur. Ancak barış cephesini teşkil eden ülkelerden 
sayıldığımız, hatta zaman zaman DP’lilerin iddia ettiği gibi “despot”, “faşist” bir 
yönetim olarak kabul edilmediğimiz kesindir.

Türkiye’nin İnönü’nün usta yönetiminde II. Dünya Savaşı'ndan kaçınması, 
çok tuhaftır, Menderes ve DP’lilerce eleştiri konusu yapılmıştır. Ülkeyi dünyanın 
gördüğü en kanlı bir savaştan uzak tutmak bile onların gözünde İnönü lehine bir 
puan sayılacağı için, karşı çıkılmalıdır tezi, özelde DP tarafından, genelde Türk 
siyasetinde ileriki yıllarda sık sık başvurulan çirkin bir yol olarak anımsanmalıdır.

Demokratların İnönü karşıtlığı aleyhte birçok slogan üretmelerine neden 
olmuştur. Onu karalamak için uydurulan bu sözlercahil kitlelerde azımsanmayacak 
etkiler bırakmıştır: Beyaz Tren, oğlu Ömer İnönü’nün adam öldürdüğü, kardeşi 
Rıza Temelli 'niıı (Kambur Rıza) haksız kazançlar sağladığı vb. Tabii ne bunlar, ne 
de “Dünya Savaşı’ııa Sokmayarak Halkın Erkekliğini Öldürdüğü” propagandası 
gerçekti. Bunları, başka biçimlerde bile olsa, görüleceği gibi Menderes de 
tekrarlamıştır.

2. İnönü’nün A tatürk’ün Resmini Paralardan Kaldırması

Karşıtları, İnönü’nün 1938’dc Cumhurbaşkanı olmasından sonra Türk 
paralarından Atatürk’ün resmini çıkartıp kendi resmini koydurttuğunu ileri 
sürmeye başlarlar vc yakışıksız suçlamayı 1946’dan sonra köy kahvelerine kadar
23 Ayın Tarihi, Mayıs 1945. s. 633; K. II. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 128
24 Yanlış olduğu bilindiği halde herkesçe kullanılan deyim.
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yayarak onun Atatürk’e karşı sevgisizliğini ve kıskançlığını vurgulamak isterler.
11 Eylül 1957’de TBMM’de Hikmet Bayur’un sözü yine buraya getirerek 

İnönü’yü suçlaması üzerine şu konuşmayı yapar:
“Bir de pulda ve parada resim meselesi vardır. Her partici bunu benim 

Atatürk’le münasebetim için kullanmak ister. Bu bir nazariye meselesidir. 
Nazariye şudur: Bir devlette sikke ve pul Devlet Reisinin adına basılır. Böyle 
devletler vardır. Bu usulü takibetmiyen devletler de vardır. Biz bu usulü takibedeıı 
devletlerarasında idik. İmparatorlukta para, pul padişah namına basılırdı.(Soldan 
sen padişah miydin paşa... sesleri)

Cumhuriyeti kurduğumuz zaman halk tarafından Cumhurbaşkanı padişahtan 
daha az kudretli bir adam zannedilirdi. Atatürk’le bu mevzuda hassastık. Milletin 
reyi ile başa geçmiş olan Cumhur reisinin, eski hükümdarın Devlet başı olarak 
haiz olduğu bütün haklara malik olduğunu hukukta ve şekilde göstermek lazımdı. 
Atatürk bu fikirde idi. Onun içindir ki, kendisi hayatta olduğu halde paraya da pula 
da onun resmini bastık. Eğer sağ olan adamın paraya, pula resmini basmamak, 
adını yazmamak Cumhuriyette âdet olsaydı Atatürk zamanında da ölülerden, 
pullarımıza, paralarımıza resmini basacak, ismini yazacak hesapsız ad bulunurdu. 
Bugün de kanaatimiz budur.(Soldan gürültüler)

REİS- Paşam Hikmet Bayur’a cevap verin...
İSMET İNÖNÜ (Devamla)- Bu mevzuu ancak Hikmet Bayur gibi, her 

meseleyi kendi maksadına göre tevil eden, tağşiş eden politikacılar bu hale 
getirmişlerdir.”

İnönü’nün sözlerinin kanıtı daha Atatürk’ün sağlığında yapılan yasal ve 
yönetsel düzenlemelerdir. Bunun kısa öyküsünü Prof. Bilsay Kuruç’un henüz 
yayınlanmamış 25 “Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi Büyük Devletler ve 
Türkiye (İstanbul Bilgi Üniversitesi) adlı değerli eserinden alıntılıyoruz:

“O tarihte, 30 Kanunuevvel (Aralık) 1341 (I925)’de kabul edilen, 701 
nolu yasanın başlığı “Mevcut Evrak-ı Nakdiyenin Yenileriyle İstipdaline 
(değiştirilmesine) Dair Kanun”dur. 12 Kanunusani (Ocak) 1926’da yayımlanarak 
yürürlüğe girer.

Yasa, cumhuriyet parasının biçimini, nasıl basılacağını, her türlü niteliklerini, 
paranın değişim ve dolaşımına ilişkin hususların saptama yetkisini kurulacak bir 
komisyona verir. Cumhuriyet rejimi, bütün bu işlerin sahibi olarak kendi merkez 
bankasını henüz kuramamıştır. Maliye Vekâletinden bir yetkilinin başkanlığında 
kurulacak komisyonda, ülkedeki önemli yerli ve yabancı banka temsilcileri yer 
alacaktır. 16 Mart 1926’da çıkarılan 3322 sayılı kararnamede bu yetkili komisyonun, 
cumhuriyetin kâğıt paralarında ne gibi özelliklerin bulunacağına dair verdiği karar 
yayımlanır. Bu karar, o tarihten sonra basılacak tüm kâğıt paralar için ana kural 
olur. Buna göre, kâğıt paraların (evrak-ı nakdiye’nin) ön yüzünde,
25 Kitap Eylül 2011 ’de yayımlandı.
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“Elli, yiiz, beş yüz ve bin liralık evrak-ı nakdiye için:
Reisicumhur Hazretlerinin resmi.
Bir, beş ve on liralık evrak-ı nakdiye için:
Cumhuriyeti musavver (betimleyen) bir timsal (simge),
Arka yüzünde;
“50-1000 liralık evrak-ı nakdiye için Ankara’nın muhtelif menazırı (çeşitli 

manzaraları), diğerleri için Anadolu şehirlerinden birinin manzarası ve Resmin 
tarafeyninde (iki yanında) varaka-i nakdiyenin kıymetini irae eder (paranın 
değerini gösterir) rakam” bulunacaktır.

Cumhuriyetin paraları, yasa gereği o tarihten sonra bu kararnamede 
konulmuş kurallara göre basılacaktır. Sadece, ilgili komisyonun yerini, 
1930’daki kuruluşundan bir süre sonra parasal otorite ve yetkinin asıl sahibi 
olarak Merkez Bankası’nın İdare Meclisi alacaktır.”

Görüldüğü gibi yasal düzenlemeye göre elli, yüz, beşyüz ve bin liralık 
banknotlara “Cumhurbaşkanının” resmi konulacaktır. Yoksa isim belirtilerek o 
tarihteki Cumhurbaşkanı “Atatürk”ün değil,

Bu oluşumu doğrulayan bir anıya da yer vermek isterim: Değerli bir iktisatçı 
olan rahmetli İbrahim Ayral’ın aktardığına göre Atatürk’ün düşüncesi şöyle imiş: 

“Ankara’daki yeni devlet yönetimi halktan çok uzak; bir olayı vatandaşın 
takip etmesi çok zor, zira radyo ancak belli yerlerde dinlenebiliyor, gazete her 
yere dağıtılamıyor, devletle özellikle köylü vatandaşın arası kopuk. Bir gün 
Cumhurbaşkanı ölse onun ölümünden ve yerine kimin geçtiğinden çok, çok geç 
haberi olacak. Devlet ile halkın arasındaki tek iletişim aracı para ile pul”

İnönü de Mecliste bu görüşü doğruluyor. Bundan Hikmet Bayur’un haberdar 
olmaması düşünülemez, fakat politik kin ve ihtiras insanları nerelere sürüklüyor 
bunu ibretle gözlüyoruz.

3. A tatürk’ün İnönü’ye Maaş Bağlaması

Yine 11 Eylül 1957 günlü Meclis oturumunda İnönü’ye sataşılan konulardan 
biri de bu olmuştur.

İnönü buna cevaben şu konuşmayı yapar:
“Yine benden bahsettiler.(Soldan, senden bahseden olmadı sesleri) Demin bir 

noktaya cevap vermemiştim, onu arz edeyim: Evet: Atatürk bana ayda iki bin lira 
verdi, evimi yaptırdı, bana iyilikleri vardır ve bunlar birer arkadaş yardımıdır. 
Ben iktidardan çekildikten sonra bu iki bin lirayı üç bin liraya çıkarmışlardı. Bu 
da doğrudur. Bunu zamanın Başvekili Sayın Celal Bayar getirdi bana, Atatürk 
size kendi cari hesabından üç bin lira tahsis ediyor, dedi. Celal Beye dedim ki; 
benim böyle bir paraya ihtiyacım yok ve ben bıınu ödeyemem, lütfen Atatürk’e 
söyleyiniz, dedim. O sizin aranızda bir şeydir, siz halledin dedi. Atatürk hasta
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olduğu için gidip söyleyemediın. Sonra ben Reisicumhur oldum. Celal Bey geldi, 
bu parayı Celal Beyin emrine verdim. Celal Beyin o zaman İş Bankasına borcu 
varmış, 57 bin lira. Diyordu ki, bunu bankaya söyleyin, bağışlattırmız.(Soldan 
gürültüler) Ben böyle bir şey yapamam dedim.

NİMET SÜMER (Ağrı) - Taşlıtarladaki evin tapusunu nasıl aldın, onu söyle..
İSMET İNÖNÜ (Devamla) - Size emrimde bulunan aylık 3.000 lirayı 

bırakayım, dedim. 36-40 bin lira toplanmış, bu parayı kendisine borcunun 
karşılığı olarak verdim ve borcunuzu ödeyin dedim. Borcunu ödedi. Bir kaç sene 
sonra lütfetti borcunu iade etti. Bunu, Devlet hizmetinde muhtaç olanlara yardım 
etmek için kullandım. (Soldan gürültüler) Dinleyiniz arkadaşlar...”26

Konunun belgelere bağlanan yönü bu olmakla birlikte yine kahvelere kadar 
inen dedikodulara göre ise başka bir anlatımı şöyledir: Atatürk hastalığı ilerleyince 
İnönü’nün zor durumda kalabileceği ve hatta öldürülebileceği zehabına kapılır ve 
çocuklarının eğitimi için İnönü’ye maaş bağlanmasını vasiyetine dahil eder (!)

İnönü’nün yukarıya çıkarılan konuşmasının aydınlığa çıkardığı diğer bir olgu 
Celal Bayar’ın da İş Bankasına 57.000 lira borçlu olduğudur. Bayar bu parayı 
İnönü’den aldığı borçla öder ve sonra ona iade edir; İnönü’de kaynağı Atatürk’ün 
bağışı olan bu parayı, aynen Atatürk’ün kendisine yaptığı gibi “devlet hizmetinde 
muhtaç olanlara yardım için kullanır.”

4. “ İnönü Türkiye’yi Savaşa Sokm ayarak Ülkeye Zarar Vermiş ve 
Halkın Erkekliğini Öldürm üştür(!)”

1954 seçimlerinden önce Menderes, Erzurum nutkunda “Onların devrinde 
Türk Ordusu’nun zamanına göre bir iptidailiği vardı” demesi üzerine İnönü 
“Orduya tecavüz etti” karşılığını verir; bu kere Menderes Samsun’da “Bu da 
yalan mı? Beygirinin, katırının yuları yoktu; bir tümeni bir yerden başka bir yere 
nakletmek çok zor bir işti. Ordumuz onun zamanında bu hale gelmişti. Herkesin 
malumu olan bu hakikati edep ve terbiye ile bu derecede üstü kapalı olarak 
anlatmak istemiştim” diye başlayan nutkunda konuyu harbe girip girmemeye 
getirmektedir:

“Sözlerime devam ediyorum. En yüksek mevkii işgal edenlerden başlayarak 
kendilerinde kademe kademe bir bozguncu ruhun yayılması neticesinde, bizzat 
Türk milleti kendi iradesi hakkında endişelere saplanmıştı. ‘Biz sizi harbe 
sokmadık, harp çok korkunç bir şeydi, onu başaramazdık’ gibi devamlı 
sözlerle bozguncu bir ruh halini yaydılar. Milleti harpten korkutmaya 
kalktılar. Benim işaret ettiğim işte bu idi. Halbuki sulhun de harbin de 
hayırlısı olabilir. Cenabı Hak bu millet için hayırlısı ne ise onu versin. 
Hangisi bu milletin hayrına ise biz onun peşindeyiz.”27

26 TBMM Zabıt Ceridesi, 91.İnikat, 11 .IX. 1957, s.702-703
27 Menderes, c. IV. s. 495, 24 Nisan 1954
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Bu ifade katılması zor düşünceler yansıtmaktadır. Harbe girmemek suretiyle 
halkta bozguncu ruhun yaratıldığı ve harbin de bazen hayırlı olabileceği; 
1950’lerde kahvelere kadar düşen “harbe girmeyerek halkın erkekliğini 
öldürdüler” suçlamalarının (!) kaynağının kim olduğunu göstermektedir.

Savaş yanlısı fikirlerin savaş sırasında, özellikle Almanlar’ın Rus cephesinde 
ilerledikleri sırada yaygınlaştığı bilinmektedir. Ancak en tanınmış ırkçı 
ideologlardan Nihal Atsız’ı Menderes’e esin kaynağı olmuş sayabilir miyiz?

“Biz yalnız bize saldırırlarsa harbederiz düşüncesi de yanlıştır. Biz Türkler 
bugün 60 milyon bir millet olduğumuz halde henüz birleşmiş değiliz. Ahlâkın 
meydana gelmesinde en büyük sebep ırktır. Biz ırk deyince karışmamış ve temiz 
bir kan anlıyoruz. Milletler ancak savaşla yaşayabilirler. Bu harbin sonunda en 
aşağı Kıbrıs, Suriye, Irak, İran ve Rus Azerbaycan’ı alarak kuvvetlenir ve mihver 
sistemine uyarak memleketi Yahudi, komünist ve mason çirkeflerden kurtarır 
disiplinli ve ahlaklı bir rejim kurabilirdik.”28

Fakat Samsun’da nutkun devamında hızını alamayan Menderes, bu kere 
İnönü’nün harbe girme kararı verdiğini ve fakat Fransa’nın düşmesi ile harbe 
girmekten kurtulunduğunu ve bununla İnönü’nün övünmemesi gerektiğini 
söylemektedir:

“Şimdiye kadar sustuğum bu hakikati, kendisinin ısrarlı propagandaları üzerine 
işte bugün ortaya koyuyorum. Halk Partisi’niıı zabıtlarını ortaya çıkarsın ve eğer 
imkân görüyorsa tekzip etsin. 1940’da Fransa düşmezden beş on gün evvel bizi 
harbe sokuyordu. Bunun için de her türlü hazırlıklar tamamlanmış, nutuklar 
hazırlanmış, bazı mebuslar evvelden hazırlanmış ohın bu nutukları söylemek 
üzere memleketin muhtelif vilayetlerine yola çıkarılmıştı. Bu meyanda 
bana da Eskişehir’e gitmek vazifesini vermişti. Türkiye, harbe girecek ve 
o gün memleketin dört köşesinde evvelden hazırlanmış olan bu nutuklar 
söylenecekti. Tam bu sırada Fransa düştü, Türkiye de harbe girmekten bu 
suretle kurtuldu, ondan sonra da eğer Türkiye yine harbe girmedi ise, harbin 
mantığı bu tarafa gelmediği için girmedi. Eğer gelse idi ve bu iki muharip taraftan 
birinin menfaatine uygun düşse idi, İsmet Paşa, bu memleketi harbe sokmaktan 
koruyabilecek adam değildi. Biz, harbin yolunun dışında idik ve dışında kaldık. 
Hakikat işte budur. Fakat onlar artık övünülecek bir şeyleri kalmadığı için ‘Biz 
sizi harbe sokmadık’ diye övünmekte ve böylece bir bozguncu ruh haleti içinde 
bulunmakta idiler.”29

Menderes’in ağzında “bozguncu ruh” adını alan suçlama kahvelerde 
“halkın erkekliğini öldürmeye” dönüşerek biraz avamlaşsa da, içerik olarak 
aynı kalmaktadır: Harbe girmemek suretiyle halkın dövüşkenliğini azaltmak, 
kaybettirmek, ruhunu bozmak. Bunlar sağlıklı bir ruhla bağdaşır, siyasal,

28 Nihat Alsız, Davam, s. 16-17; K. H. Karpat; Türk Demokrasi Tarihi, s. 220’dcıı naklen
29 Menderes a.g.e, c. IV. s. 496, 24 Nisan 1954
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sosyolojik, diplomatik sloganlar olmamalıdır ve Atatürk’ün barışsever politikası 
ile de çelişmektedir.

“Harbin de sulhun de hayırlısı olabilir. Cenabı Hak bu millet için hayırlısı ne 
ise onu versin. Hangisi bu milletin hayrına ise biz onun peşindeyiz” gibi dinsel 
iletiler, işin diğer hazin yönüdür. Savaş veya sulh kararlarının “Cenabı Hak ve 
hayırla” ilgisi, müneccime danışan Osmanlı padişahlarını anımsatmaktadır.

Denilmiştir ki, “İnönü ulusun erkekliğini öldürdü” sözlerinin ilk sarf onuru (!) 
Menderes’e değil, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu'na aittir. F. L. Karaosmanoğlu o 
tarihlerde Menderes’in çok yakınındaki DP silâhşörlerinden biriydi. Ancak işin 
diğer bir yanı da şudur: 1950’den önce İnönü’nün Türkiye’yi savaşa sokmaması, 
kimilerine göre Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri kadar büyük sayılmış ve 
seçimlerde DP için tehlike olasılığı olarak görülmüştür. Bu sözü bu bağlamda 
değerlendirmek düşünülebilirse de, parlak bir seçim zaferinden sonra da 
sürdürüldüğü göz önüne alınırsa DP’lilerin ve Menderes’in hırsının bazen çizgiyi 
aştığı ortaya çıkmaktadır.

1940’ta savaşa girme kararı alındığı şeklindeki sava gelince: Başka kaynaklarca 
doğrulanmayan bu önemli ve iddialı görüş kuşkuyla karşılanmalıdır. Bir kere bu 
savdan müttefikler yanında savaşa girmeyi kararlaştırdığımız ve fakat Fransa’nın 
çabucacık düşmesi, Almanya’nın zafer olasılığının artması üzerine vazgeçtiğimiz 
sonucu çıkmaktadır.

Böylesine önemli bir kararın müttefiklerin bilgisi dışında Türkiye tarafından 
tek yanlı alınması mantığa pek uygun düşmemektedir. O tarihte Alman orduları 
sadece Fransa’ya karşı Hollanda-Belçika üzerinden hücum etmemiş; Polonya- 
Norveç-Danimarka’yı da işgal etmişlerdir. Alman ordularının Balkanlar’a 
sarkması 1940 Ekimini bulacaktır. Bu nedenle yakın bir tehlike söz konusu değildir 
ve düşman çok uzaklarda iken savaş kararı vermek akla uygun düşmemektedir.

Diğer yandan, müttefik kaynakları -ki üzerinde birçok araştırma yapılmıştır-bu 
doğrultuda bir bilgi vermemektedir. Karar milletvekillerine kadar duyurulduğuna 
göre Almanların haber almamaları da olanaksızdır. İzleyen tarihlerde Almanlar 
sınırlarımıza kadar geldiklerinde şayet Türkiye böyle bir kararı almış ve 
Fransa’nın işgali üzerine caymış olsa idi, bu Almanlar açısından bize karşı bir 
savaş ya da en azından bir baskı nedeni teşkil ederdi. Aynı şekilde ilcriki yıllarda 
müttefikler savaşa girmemiz için baskı yaparken bu kararımızı mutlaka lehlerine 
bir nokta olarak kullanırlardı.

Şayet Menderes, bu beyanatı 2 Mayıs 1954 seçimlerinin çok yaklaştığı günlerin 
hızı içinde vermiş olarak kabul edilmezse, milletvekillerinin görevlendirmeleri 
ve hazırlanan nutuklara dair haberleri abarttığı ve harp kararına kadar götürdüğü 
düşünülebilir. İnönü’nün bu hazırlığı muhtemeldir ki yurt çapında bir iç 
propaganda girişimiyle ilgilidir. Kamuoyu endişelerini giderici, yatıştırıcı, moral 
gücü artırıcı düşünceler içerebilir. Danıştığımız tüm tarihçi bilim adamları
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Menderes’in ilk defa duydukları bıı demecine hayretlerini gizlememişlerdir. 
Sanıyoruz Menderes’in Eskişehir için görevlendirilmesi doğrudur ancak bu 
tasarının içinde harp kararı yönü inandırıcı değildir ve bir kere daha siyasi çıkar 
uğruna tarihin saptırılmasına tanıklık etmekteyiz.

Ancak, Menderes bu şaşırtıcı iddiasında yalnız değildir. Siyasi kaderi 
Menderes’le birleşmiş bir akrabası da onun yanında yer almaktadır. Bu olaylar 
cereyan ederken Paris’te küçük bir meslek memuru olan Fatiıı Rüştü Zorlu, 21 
Ağustos 1958 günü TBMM’de Dışişleri Bakanı sıfatıyla, bir hafta önce Bağdat'ta 
patlayan ihtilalden sonra Amerikan askerlerinin Lübnan’a çıkmaları sırasında 
İncirlik üssünün Meclis’e danışılmadan kullandırılması tartışmalarında, ustası 
gibi sözü İnönü’ye getirerek, II Dünya Savaşı konusunda şunları söylemektedir: 

“Almanlar Fransa’ya girmek üzere iken mebuslarımızın eline ‘harbe gireceğiz 
diye’ nutuklar gönderen ve Paris Büyükelçiliğimizden bu naçiz arkadaşınızın, 
elde, ettiği bir malumata istinaden pek muhterem Behiç Erkin’in Fransızların 
Alman’larla mütareke yapmaya çalıştıklarını bildiren bir telgraf üzerine son anda 
harbe girmekten vazgeçen İnönü değil midir? Nelerden bahsediyorsunuz?” 

Zorlu’nun bu sorusuna karşılık olarak, İnönü, tarihe geçen diğer sözlerinin 
yanında yer alacak olan şu unutulmaz cevabını vermiştir:

“II. Cihan Harbi’nde biz harbe girmek istemişiz de kendisi hariçte devletin bir 
sefaretinde memurken buna mani olmuş. Çok teşekkür ederim.” (Sağdan alkışlar 
ve gülüşmeler.)

Zorlu aynı gün kürsüye tekrar çıkarak daha “aydınlatıcı” bilgiler vermiştir: 
“(...) Çünkü bu telgrafta bize 11 Haziran’da harbe girmemizi teklif eden 

Fransızların aynı gün Alınanlarla mütareke yapmayı düşündüklerini bildirilmekte 
idi ve bu malumat Fransız Hâriciyesi nezdinde tarafımdan tevsik ettirilmişti. 
Bu söylediklerime eski mebuslar şahittir. İçimizde hâlâ mevcut olanlar vardır. 
Nutuklarını, beyannamelerini alıp Bursa’ya, Eskişehir’e gidenler mevcuttur.” 

Aşağıda görüleceği üzere Türkiye, müttefik cephesinin savaş teklifini Fatin 
Rüştü’nün iddiasındaki gibi “Almanlarla mütareke yapmayı düşündükleri” için 
değil -çünkü bu bir hukuki neden değildir- antlaşma eki 2. protokolü kullanarak 
reddetmiştir. Ayrıca o günlerin koşulları da böyle bir karara elverişli değildir.

Alınanların Paris’e girişi 14 Haziran 1940’tır. 22 Haziran I940’ta Almanya- 
Fransa bırakışma imzaladılar. Menderes, Fransa’nın düşüşünden 10-15 gün önce 
yani 14 Haziran’dan 10-15 gün önce harbe girme kararı aldığımızı söylemektedir. 
Bu tarih böylece Mayıs sonu ve Haziran başı olmalıdır. Mayıs sonunda Hollanda 
ve Belçika teslim olmuş, Dunkerque’de İngiliz ve Fransızlar yenilmiş ve büyük 
kayıplar vererek geri çekilmişlerdir.

Türkiye'nin bu koşullarda Müttefikler yanında savaşa girebileceğini 
düşünmek hiç de gerçekçi değildir. Üstelik 11 Haziran’da İtalya Fransa’ya savaş 
ilan etmiş ve Türkiye 1939'da Fransa ve İngiltere ile imzaladığı antlaşmanın I.
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maddesi gereğince savaşa davet edilmiştir. Ancak Türkiye, aynı antlaşmanın 
ikinci protokolünü kullanarak savaşa girmeyeceğini resmen ilan etmiştir. Bu 
protokol Türkiye’ye, Sovyetler’le savaşa yol açabilecek hiçbir eyleme katılmama 
hakkı veriyordu. Türkler, Sovyetler’le temas halinde olduklarını ve Sovyetler'in 
Türkiye’nin savaşa katılmasını kesinlikle istemediklerini bildirdiler.30

Olaylarla Türk Dış Politikası adlı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınında (s. 
146-147), Sovyetler’in bu davranışı “Rusya, Almanya ile Saldırmazlık Paktı’nı 
zaman kazanmak için yapmıştı ve er geç Almanya ile savaşa tutuşacağını 
biliyordu. Türkiye Mihver ile savaşa tutuşursa Almanya ile İtalya, Rusya’yı 
güneyden sarabilirlerdi” şeklinde açıklanmaktadır.

Türkiye’nin bu karara hiç de kolay varmadığını Faik Ahmet Barutçu, siyasi 
anılarında (1939-1954) bizzat en yüksek düzeydeki kişiler arasında yaşadığı 
günlerdeki notlara dayanarak hikaye eder.31 Çankaya'daki Bakanlar Kurulu 
toplantısının sonucunu beklemektedirler, ancak milletvekillerinin çoğunluğu da, 
bu formülü uygun bulmaktadır (Bir tek Refik Şevket İnce “Biz şimdi otomatik 
olarak İtalya ile savaş halindeyiz. Türk verdiği sözün eridir” diyerek hemen 
harekete geçilmesini istiyordu.).

İngiliz ve Fransız sefirleri derhal bu üçlü antlaşma gereğince İtalya’ya savaş 
ilanı ve daha birçok önlem için hükümeti sıkıştırmaya başlamışlardır, lıeın de 
öfkeli bir dille.

Sonuçta, ortaklaşa bir deklârasyonla antlaşmanın yükümlülüklerine bağlılığı 
açıklamaya karar verirler, ancak Fransa’nın teslimi, Mareşal Petain başkanlığında 
Alınanlara yakın bir hükümet kurulması üzerine, deklârasyondan vazgeçilir 
(Birkaç gün sonra savaş dışı durumun korunduğu açıklanır.).

Esasen İnönü, savaş ile ilgili görüşlerini her zaman açıkça ilandan 
çekinmemiştir. Almanların Polonya’dan sonra kuzey ve batıya yönelmek üzere 
oldukları günlerde şunları söylemektedir:

“Bizi savaşa götürecek açık bağlantılarımız dışında hiçbir gizli düşünce ve 
kararımız ve tükenmez isteğimiz yoktur...

İngilizlerden aldığımız altınlar, sonuçta savaşsız geçecek 3 yılın giderlerini 
ancak karşılayabilir. Ben savaşın dışında kalarak sonuna kadar 500 milyonluk 
bütçe açığı ile işi idare edebilmeye çoktan razıyım. Bu savaşın böyle az bir zaman 
içinde sonuçlanacağına inanılmaz.

Savaşa sürüklenmek söz konusu değildir. Saldırıya uğrama durumu başka. 
Yükümlülüklerimiz de geçerlidir. Başka türlü savaşa girmek için kırk kez 
düşünürüz.”

Savaşın seyri hakkındaki öngörüleri de, dâhi bir kurmayın şaşmaz 
kesinliğindedir:_________
30 Selim Dcringil, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt

Yayınları, 2. basını, 1994, s. 114
31 B arutçu,. a.g.e s. 85-101
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“Müttefikler için savaş, Almanya’yı güçsüz düşürerek teslime zorlamayı 
amaçlıyor. Bu nedenle savaş 4-5 seneden önce bitmez. İngilizler önümüzdeki 
Haziranda Almanya’nın iki katı hava kuvvetine yani 12.000 uçağa sahip 
olacaklardır (...) Bu savaş para savaşıdır. İngiltere milyarlar ve milyonlar 
harcıyor.”

İlerleyen zaman içinde de, güdülen politikanın hiç değişmemesi nedenini şuna 
bağlamaktadır:

“ ... Olayların gidişine göre değişen, açgözlü emellerle ilgili bulunmamasıdır 
(...) Bizim savaş dışı durumumuz bize karşı aynı iyi niyeti gösteren ve uygulayan 
bütün devletlerle en normal ilişkilerimize engel değildir.”

Menderes 15 Ekim 1955’te Demokrat Parti Kongresi’nde yine İnönü’ye 
çatarken kendisini sürekli meşgul eden 1950 Taksim nutkuna32’ sözü getirerek 
“savaş ve dış siyaset” konusunda şunları söyleyecektir:

“İnönü o zaman şöyle diyor: 'Geçen beş sene zarfında bizim büyük meselemiz 
dış emniyet meselesi idi. 1944-1945-1946 senelerinde hemen hemen yapayalnız 
tehlikeli imtihanlar karşısında bulunduk. Önümüzdeki senelerde de dış emniyet 
meselesi başlıca kaygımız olacaktır.

Bu sözleri ile o zamanki iktidar partisi başkanı, Türkiye’nin 946’dan 950’ye 
kadar yalnız kaldığını ve emniyet meselesini halledemediğini itiraf etmiş 
bulunuyor.

Paktlar Güvenlik Sağlıyor mu?
Türkiyemiz maalesef teminatsız memleketler arasında idi. Halk Partisi iktidarı 

hareketsiz çekingen ve mütereddit siyaseti yüzünden hem Brüksel ve hem de 
NATO Paktının dışında kaldığı gibi, kendisine komşu olan memleketlerde de 
herhangi bir dayanışma paktı yapmaya çalışmaktan uzak kalmış ve aynı zamanda 
Türkiye’nin güvenliğinin tek teminatı olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı içinde de, 
topyekün sulhun müdafaasını yapmaktan ve bu sahada faal bir rol oynamaktan da 
kaçınmaktaydı ve bu suretle güya ihtiyatkâr bir politika takip ederek, hakikatte 
müşterek emniyete bağlı bulunan Türkiye’nin güvenliğini açıkta bırakmıştı.”33 

İnönü “ 1944, 1945, 1946 senelerinde tehlikede idik” demesine karşılık 
Menderes bu süreyi kasten 1946-1950 olarak değiştirmektedir. Halbuki Amerika 
1944-1946 arasındaki isteksizliğini ve pasifliğini Rusya’nın yayılmacı niyetlerini 
fark etmeye ve önlem almaya başladığı 1946 yılından itibaren terk etmeye 
başlamıştır. Bunu görcccğiz. Ancak, İnönü’nün savaş sırasında “çekingen ve 
mütereddit” bir politika izlediği, yargısının sorgulanması gerekir. Acaba Türkiye
32 İnönü’nün 1950 seçimlerinden birkaç gün öııcc Taksim M eydanı’nda CHP’nin görkemli 

mitinginde verdiği söylev ki burada Vali Pıof. Fahrettin Kcrim’in öğünerek “İşte Paşam 
İstanbul” diyerek kalabalığı gösterdiği söylenir; fakat alınan sonuç nedeniyle acı bir yanılgıyı 
ima etmektedir. Ancak bazı kaynaklar bu sözlerin Gökay tarafından Taksim’de değil. İnönü’yü 
aynı gün Haydarpaşa G ar'ında karşılayan kalabalığı göstererek söylediğini öne sürerler.

33 Menderes, a.g.e.c. VI. s. 27. DP 4. Büyük Kongresi, 15 Ekini 1955
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atak ve kararlı bir politika izleyip bir taraf yanında savaşa katılmış olsaydı 
-ki Menderes’in sözleri bu yöndedir- isabetli mi davranmış sayılacaktı? Harp 
sonrası kısa bir süre çektiğimiz yalnızlıkla, harbe girmemiş olmanın artılarını 
karşılaştırdığımızda, hangi tarafın daha ağır basacağı bizce sorgulanmayı hak 
etmeyen, fikir spekülasyonu bile sayılmayacak bir safsatadır.

Harbe bir taraf yanında isteyerek veya istemeyerek giren Balkan ve Orta 
Avrupa ülkelerinin başına gelenleri düşünmek bile yeterlidir. Bazı fanatiklerin 
“savaşa girse idik bize 12 Adaların verileceği veya Rusya’nın tehditlerine maruz 
kalmayacağımız” şeklindeki hayallerin gerçek bir yanı yoktur. Menderes’in 
bunları iç siyaset malzemesi yaparak, düzeyi indirmesi şansızlık olmuştur. Ne 
yazıktır ki, 1991 ve 2003 Körfez Savaşlarında aynı tartışma yaşanmış, “bir koyup 
üç almak”, “Musul-Kerkük’ü işgal etmek”, “ABD’yi küstürmemek”, “Saddam’a 
ders vermek” vb. gibi Menderes ağzını andıran talihsiz atışmalar yaşanmıştır.

Bundan çıkarılacak sonuç, Menderes’in daha sonraki dinci ve merkez sağ 
siyasetçileri ve hatta bir kısım yazaı-çizer takımını dahi etkilediği ve bunun da 
Türkiye’ye çok zarar verdiğidir. Türk politikasının talihsiz özneleri Tansu Çiller, 
R. Tayyip Erdoğan gibi politikacıların dahi sık sık, kendilerinin 1946 Ruhunun 
devamı olduğunu söylemeleri ve bunu da kimsenin yadırgamaması benzetmeler, 
benzetilenler ve alkışlayanlar açısından birbiriyle ilgisinin kurulması zor 
çıkarımlardır. Kaldı ki, onların da Menderes’i örnek almaları görüldüğü üzere 
işin diğer bir acıklı yanıdır.

Diğer yandan Türkiye 1944-1946 arası çok kısa bir yalnızlık çekmişse de 
Birleşmiş Milletler’e üyelik, Truman Doktrini ve Marshall Planı ile hem bu 
yalnızlık sona ermiş ve hem de ileride NATO yolları açılmıştır. O halde gerçek 
böyle iken İnönü’nün sözlerini saptırarak (1944-1946’yı, 1946-1950 ile kasıtla 
karıştırmak) çekingen ve mütereddit politika izleyerek harbe girmediği için 
yalnız kaldığı suçlamasını yöneltmek, haksız ve gerçekdışıdır. Sanırız buna en 
veciz cevabı yine İnönü vermiştir. “Sen bizi savaş sırasında şekersiz bıraktın” 
diyen bir çocuğa “Ama babasız bırakmadım” karşılığını vermiştir.

Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmemesini bir yandan “girme kararı 
aldılar, sonra vazgeçtiler” diğer yandan “cesaretsizliklerinden girmeyip ülkeyi 
zarara uğrattılar” veya “zaten Türkiye harp yolları üzerinde değildi” gibi çelişkili 
nedenlere bağlayıp, tüm aşamalarda başat rol oynayan İnönü’yü inkâr etmek 
ciddi sayılamaz.

Gerçekten BM’ye üye olabilmek için “demokratik, çok partili bir siyasi rejime 
sahip olma koşulu” anlaşılan Türk siyasi tartışma geleneğinde hep rastlandığı 
gibi “galat-ı meşhur” haline gelmiştir.

BM Antlaşması’nı kurucu üye olarak imzalamanın daha doğru ifade ile bu 
anlaşmayı imzalamak için San Francisco’ya çağrılmanın koşulu, sadece “Mihvere 
karşı savaş halinde olmak” idi.
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Nitekim, ilk 51 ülkeden sadece 16 ülke (Yunanistan, hatta SSCB, Çin bu 
rakama dahil edilmiştir) demokratik bir siyasal sisteme sahip sayılmış veya 
savaşın önemli aktörleri oldukları veya çok büyük felaketlere uğradıkları için öyle 
kabul edilmiştir. 1946-1950 arası üye kabul edilen ülkeler arasında Afganistan, 
Tayland, Pakistan, Yemen, Birmanya, Endonezya elbette demokrat ülke 
sayılamazlardı. Özellikle ilk 51 imzacı ülke arasında dahi Arjantin, Beyaz Rusya, 
Bolivya, Brezilya, Çin, Dominik, Ekvator, Etopya, Filipinler, Guatemala, Güney 
Afrika, Haiti, Hindistan, Honduras, Irak, İran, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, 
Liberya, Meksika, Mısır, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Salvador, Suriye, 
Suudi Arabistan, Şili, Uruguay, Venezualla ve Yugoslavya’nın Türkiye’den daha 
demokrat olduğunu kuşkusuz kimse öne süremeyecektir.

Bu açıdan İnönü’nün BM’ye kabul için Almanya’ya savaş ilanı dışında, 
"demokratik bir rejime sahip olmayı” zorunlu bir koşul sayarak çok partili düzene 
geçtiği savı da yerinde değildir. Tersine sözünü ettiğimiz gibi “demokrasiye, 
zorunlu olmadığımız halde erken geçildiği için yozlaşmıştır” şeklindeki kökten 
yargıların sahipleri bunu ters yönde sorgulamaktadırlar.

Türkiye’de gerek basın ve gerekse dış işleri daha çok Alman kaynaklardan 
beslendikleri için Almanya eğilimi içindeydiler. Özellikle Almanya’nın Rusya’da 
ilerlediği, Balkanlara girdiği ve hemen tüm Avrupa’yı işgal ettiği günlerde, 
tersine bir politika izleme cesaretini gösteren iki kişi olduğu söylenmiştir. İnönü 
ve sadık izleyicisi Başbakan Refik Saydam. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, (o 
tarihte Almanya işgali altındaki Hollanda Büyükelçimizdir) şu değerlendirmeyi 
yapacaktır:

“Şu halde böylesine menfi şartlar içerisinde, İnönü acaba neye dayanarak bir 
kanadı zaten kopmuş olan üçlü pakta (İngiltere, Fransa, Türkiye) sadık kalmaya 
devam ediyordu. İtiraf edeyim ki, İsmet Paşa bana ilk defa bir sözü açısından 
prensip sahibi büyük bir devlet adamı olarak görünmüştür. Müttefiklerimiz 
İngiltere ve ABD’nin sürekli ısrarlarına rağmen Türk milletini ateşe atılmaktan 
korumak suretiyle son derece realist bir siyaset adamı olduğunu da ispat etmiştir.”34

Sonuç olarak, İnönü’nün savaşa girilmemesi konusundaki payının, karşıtlarının 
inkârına karşın çok büyük olduğu anlaşılmaktadır. Bizim kuşaklar, 11. Dünya 
Savaşı’nı yaşamamış bir ülkede doğmak ve yetişmek şansını yakalamıştır. 
Baştanbaşa yakılmış, yıkılmış bir ülkenin yeniden kurulması, (yitirilecekler bu
yana, savaşa girilmediği halde yaşamdan sınırlı ekonomik kalkınmanın zorlukları 
düşünülürse) olanağı bulunmayacaktı. Ayrıca bu kuşaklar eğitimsiz kalacaklardı. 
Bu nedenle İnönü’yü “halkı ekmeksiz, şekersiz bıraktın” diye suçlayanlara 
verdiği“babasız bırakmadım ya” cevabı bile alçakgönüllü kalmaktadır; bu 
kuşaklar onun üstün becerisi ile savaştan korunan Türk Devleti’nin sağladığı hem 
laik, hem de parasız eğitim ile yetişmek mutluluğunu tatmışlardır.
34 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Politikada 40 Yıl, Bilgi Yayınevi, s. 167
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Bölümü sonlandırmak için yine Bernard Levvis'in özlü yargısına başvuralım: 
“Türkiye’de demokratik kurumlar, 11e yenik düşmüş mihver ülkelerinde 

olduğu gibi galip devletler tarafından zorla benimsetilmiş ne de eski İngiliz ve 
Fransız sömürgelerinde olduğu gibi terk eden sömürgeciler tarafından miras 
bırakılmıştır; Türklerin özgür seçimi ile uygulamaya sokulmuştur. Bu hiç 
kuşkusuz bu kurumlara çok daha fazla hayatta kalma şansı vermiştir.”35

35 Bernard Lewis, Demokrasinin Türkiye Serüveni, YKY 2003, s. 60
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20. Yüzyıl: Neyin Yüzyılıydı ve 
Ne Kadar Uzundu?

Sapere Aııde.
Imntanuel Kant

Akla vc halka tutkun Bilsay Hocam'a.

M. Kental Doğru*

Ö zet
20 .Yüzyılı niteleyen tanım ın, m illiyetçilik (m esela John Lucas), liberalizm (m esela 

Immanuel \Vallerstein) gibi ne olabileceği konusunda tartışm alar bulunm aktadır. Hatta bu 
bağlam da, onun Sovyet Yüzyılı (m esela Moslıe Le\vin) veya Amerikan Yüzyılı (m esela Heııry 
Kissinger) olarak nitelendiğine de literatürde rastlanıııaktadır. Birinciyle bağlantılı biçimde 
ikinci olarak, bu yüzyılın ne kadar sürdüğü (ne zaman başladığı vc sona erdiği) konusunda 
da bir tartışm a bulunm aktadır. M esela, E.J. Hobsbavvm için 20.yüzyıl “kısa yüzyıl" iken ve 
1914-1991 dönem ini kapsarken, Ci.Arrighi için 20.yüzyıl “uzun yüzyıl” olm akta vc 1873- 
1973 dönem ini kapsamaktadır.

Bizim görüşüm üz, kısaca, 20.yüzyıhn 19.yüzyıl ile birlikte incelenmesi ve birincisine 
"liberalizm ” ve İkincisine “ sosyalizm " yüzyılı denm esi gerektiği ve fakat her ikisi için bir üst 
nitelem e ile “moderııizm çağı” denebileceği yönündedir. İkincisi, liberalizm in (19.yüzyılın) 
başlangıcını 1789 Fransız Devrim i ve sosyalizm in (20.yüzyıl) başlangıcını 1917 Rus Devrimi 
olarak belirlerken, bu yüzyılın bitişini Berlin Duvarının yıkıldığı 1989 yılı olarak belirlemek 
gerektiğidir. Böylelikle, “moderııizm çağı”  (1789-1989) dönem ini kapsam akta ve Bastil 
Duvarının yıkılışıyla başlayıp Berlin Duvarının yıkılışıyla sona ermektedir.

A nahtar Kelimeler: 20.yüzyıl, 1789, 1917, 1989, M odernizm, İdeolojiler.

1. G iriş
Bir gerçeklik olarak tarihin, belli bir “mantığa” göre dönemlendirilmesi 

ve buna bir isim bulunarak tanımlanması bilimsel uğraşın vazgeçilmez 
yöntemlerinden birisi olmuştur. Hem dönemlendirme ve hem de buna bir 
isim takılması, o dönemi öncesi ve sonrasından bir “ayırma” olmaktadır. Bu 
ayırma, düşüncenin biçimlendiricisi ve kurucusu olarak “tanımlama” anlamına 
gelmekledir. Ayırarak tanımlama olarak isim vermek, bir kavram kurmanın da 
yolu sayılmalıdır. Tanımlamanın doğasında, belki dc kaçınılmaz olarak, bir tür 
“özciilük” bulunduğu gözden kaçmamalıdır; isim verme-tanımlama, bir varlığa
* Dr., c-posta: mkemaldogru@yahoo.com
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cn kısa söz ile bir öz atfetmek olmaktadır. Dönemlendirme, bu nedenle, tarihsel 
gerçeği “zamanda” ayırmak ve sınıflandırmak suretiyle o zamana bir isim ve öz 
tayin etmek anlamını taşımaktadır.

20. Yüzyılın “neyin ” yüzyılı olduğu ve bu soruya verilen cevaba bağlı olarak 
“ne kadar uzun” olduğu sosyal bilimciler arasında modası geçmekte olan bir 
tartışmadır. Bu iki sorunun birlikte varolmaları zorunluluk taşımakla beraber, 
analitik kolaylık sağlanması bakımından ayrılabilmektedir. Bir yüzyılın “neyin” 
veya “ne” yüzyılı olduğunun belirtilmesi, onun “nc kadar” süreyi kapsadığını da 
koşullamaktadır ve vice versa. 20.yıizyılın “neyin” yüzyılıydı ve bu yüzyıl “nc 
kadar” sürmüştü sorularına "kimin ” yüzyılı idi. sorusu da ilave olunabilir.

20.yüzyılın özünün bu sorular çerçevesinde irdelenmesi, her siyasal 
yaklaşımın “kendine” ilişkin bir değerlendirmeyi de yansıtmaktadır. Konu bu 
yanıyla da önem taşımaktadır.

2. 20. Yüzyıl: Olaylardan Düşüncelere

Bir muhafazakâr tarihçi olarak John Lukacs, 20. Yüzyılın ve modern çağın 
sona erişini şu cümlelerle ifade etmektedir:

“ Y irm inci yüzyıl a rtık  sona erdi. K ısa b ir yüzy ıld ı. 1914 ’tcn 1989’a 
k ad ar sadece  yetm iş beş yıl sürdü. İki büyük  o lay ı, iki dünya savaşıydı.
B unlar yüzy ılın  tüm  m anzarasına  hak im  dev  sıradağ la rd ı. R us devrim i, 
a tom  bom bası, söm ürge im para to rluk ların ın  sonu , kom ünist devletlerin  
kuru lm ası, iki dünya süper gücü olan  B irleşik  D evletleri ve S ovyetlcr 
B irliğ i’nin hâk im iyeti, A v rupa’nın ve A lm an y a ’nın  bö lünm esi; bütün bunlar, 
gö lgesinde  yaşam ak ta  o lduğum uz iki dünya savaşın ın  so n uç la rıyd ı.” 1

“Kısa” bir yüzyıl olarak 1.Dünya Savaşının başladığı 1914’ten ve Berlin 
Duvarının yıkılış tarihi olarak 1989 arasında bir yetmiş beş yıl süren bir 
yüzyıl.2 John Lukacs, 19. Yüzyılın ise 1815’tcn 1914’e, Napolyon savaşlarının 
bitiminden 1.Dünya Savaşının başlamasına kadar doksan dokuz yıl sürdüğünü 
ifade etmektedir. 20. Yüzyılı 1914-1989 olarak belirleyen John Lukacs için, bu 
yüzyılın başlıca politik gücü ise milliyetçilik olmaktadır:

“ Bazı k im seler 20. Y üzyılın  soğuk  savaş b ittiğ i için sona erd iğ in i 
düşünürler. Bu fik ir yüzy ılın  tüm  tarih in i, S ovyetler B irliği ve B irleşik  
D ev le tler ta rafından  can land ırılan  ve 1917’de başlayan  K om ünizm  ve 
D em okrasi m ücadelesi o larak  gö ren le re  hoş gelir. Bu bak ış yanlıştır.

1 John Lukacs, (1995). Yirminci Yüzyılın ve Modem Çağın Sonıı, çev. Mehmet Harmancı. 
İstanbul. Sabah Kitapları, 1,, s.6.

2 Lukacs, “yüzyıl” kelimesinin, “centııry”, İngilizce'de ilk kez 1626’da kullanıldığını ve “ 17. 
yüzyıl ortalarından önce “centııry” yüz kişilik bir Romalı askeri birlik demekti” bilgisini 
vermektedir. John Lukacs (1995), s.7. Daha önce, 1530’larda “herhangi bir şeyin 100 
adedi” anlamını taşıyordu ve toprağın ölçüsü, bir bölgenin 1/16’sı olarak Latince “centuria” 
kelimesinden geliyordu. Bkz.www.etvmoline.com/index.php?search=centıırv&searchmode=:n 
one. (Erişim Tarihi: 26.01.2011).
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20. Yüzyıl 1914’tc Big Bang türü bir patlamayla başlamıştır ve 
1917 Rus Devrimi bunun sonuçlarından sadece biridir. 20. Yüzyılın 
başlıca politik gücü milliyetçilik olmuştur, Komünizm değil.”3

20. Yüzyılın komünizm değil milliyetçilik çağı olduğu tezini ise John Ltıkacs 
şu şekilde savunmaktadır: “1914 'te uluslararası sosyalizm, özellikle Almanya 'da 
olmak üzere, milliyetçi heyecanların ısısı karşısında bir anda eridi. 4 Daha da 
ötesi söylenmektedir:

“İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar dünyada Sovyetler Birliği (ve uydu 
sınır devleti “Dış Moğolistan” da buna eklenebilir) dışında Komünist 
devlet yoklu. Doğu Avrupa’da Komünist devletlerin kurulması devrimler 
ya da halkın Komünizme olan isteği üzerine olmamıştır. Bunlar Rusya’nın 
Almanya üzerinde milli hakimiyet elde etmesi ve sonuçta Doğu 
Avrupa’nın çoğunun Rus işgaline girmesi sonucunda kurulmuşlardır.”5 

Bununla birlikte, o, 19. Yüzyılda dünyadaki temel bölünmenin muhafazakârlık 
ve liberallik arasında iken, 20. Yüzyıldaki bölünmenin milliyetçilik ve sosyalizm 
olarak ortaya çıktığına işaret etmekte ve mesela “Stalin bir Rus milliyetçisiydi. ” 
demektedir.6 Ancak çeşitli iddiaları arasındaki tutarlılık sorunları ima eden 
bu sözlerden sonra, John Lukacs, aslında modern çağın bitişinden çok bazı 
unsurlarının değişmesinden söz etmektedir:

“Bu kitap 20. Yüzyılın sonundan söz etmektedir. Modem Çağın sonundan 
değil. Modem Çağın henüz sonu gelmem iştir. Ama Modern Çağın 1500'lerde 
başlamış olan başlıca unsurları sonlarına gelmişler, ya da çokyaklaşmışlardır. 
Avrupa’nın genişlemesi. Beyaz ırkın fetihleri. Sömürge imparatorlukları. 
Atlaııtiğin tarihin ortasında olması. Deniz gücünün üstünlüğü. Liberalizm. 
Hümanizma. Burjuva kültürü. Kent ve kent uygarlığının üstünlüğü. İkamet 
sürekliliği. Mahremiyete saygı. Nevvton’un evren ve liziki gerçekler 
kavramları. Kitap Çağı. Bu durum ve ideallerin çoğu şimdi zayıflamıştır.”7 

Modern çağ, John Lukacs için, Atlantik Çağı ve özellikle Avrupa uygarlığı ile 
onun değerleri olmaktadır.

Marksist bir tarihçi olarak Eric Hobsbavvm için de 20. Yüzyıl, “kısa”A\v ve 
“aşırılıklar çağıdır”-, bu yüzyıl 1914 yılında 1.Dünya savaşı ile başlamakta ve 
SSCB’niıı resmen feshedildiği 1991 yılında bitmektedir.8 Hobsbavvm “aşırılıklar

3 Lukacs( 1995), s. 10.
4 Lukacs (1995), s . l l .
5 Lukacs (1995), s. 12.
6 Lukacs (1995), s.61 ve 73. Ancak o, Rusya’da Doğucu-Batıcı geleneklerin çatışmasının Korkunç 

İvan’dan Biiyük Pctro’ya kadar Doğu ve ondan sonra Lenin’e kadar bir Balı dönemi yaşandığı 
düşüncesindedir s.73). Bu bölünmenin, Liberal ve Slavist olarak da tezahür edebildiğine işaret 
edilmelidir. Bu konuda, bu yazının 10.dipnotunda yer alan Stalin’in bir sözüne bakılabilir.

7 Lukacs (1995), s.344-345.
8 Eric Hobsbavvm, ( 1996). Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991: Aşırılıklar Çağı, Çev. Yavuz Alogaıı, 

İstanbul. Sarmal Yayınevi.
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çağı ” olarak nitelediği çağı incelerken bunu üç ayrı alt döneme ayırmaktadır. 
Birinci dönem, “felaket çağı” dediği 1914-1945 dönemi; yaygın kullanımı olan 
“altın çağ” nitelemesini kullandığı 1945-1973 ikinci dönem ve nihayet üçüncü 
olarak, 1973-1991 dönemini kapsayan “toprak kayması” adını verdiği bir diğer 
alt dönemden oluşmaktadır. Eric Hobsbawm, eserinde 20. Yüzyılı 1914 ’de 
1.Dünya Savaşı ile başlatmasını, bu savaş ile Batı uygarlığının eski tarzından 
koptuğu iddiasına dayandırmaktadır. Diğer bir deyişle, 1.Dünya Savaşının 19. 
Yüzyıl Batı uygarlığının çöküşünü belirlediğini ifade etmektedir:

“Kitap, on dokuzuncu yüzyıl (batı) uygarlığının çöküşünü belirleyen 
Birinci Dünya Savaşı ile başlıyor. Bu uygarlık, ekonomisinde kapitalist; 
yasal ve anayasal yapısında liberal; karakteristik özellikler taşıyan 
hegemonik sınıfının imgesi bakımından burjuva; bilim, bilgi ve 
eğitimdeki gelişme, maddi ve manevi ilerleme bakımından gurur verici; 
bilim, sanat, siyaset ve endüstride yaşanan devrimlerin doğum yeri, 
ekonomisi dünyanın büyük kısmına nüfuz eden, askerleri dünyanın 
büyük kısmını fetheden ve boyun eğdiren, nüfusu üçüncü bir insan soyu 
oluşturacak kadar artan (Avrupalı göçmenlerin ve onların atalarının 
geniş ve büyüyen akını dâhil), başlıca devletleri bir dünya siyasal 
sistemi oluşturan Avrupa’nın merkeziliğine derinden inanmış idi.”9 

Ayrıca, Eric Hobsbavvm da, John Lukacs gibi, 19. Yüzyılı “ıızıın on dokuzuncu 
yüzyıl”olarak nitelemektedir. Ancak, eğer 19. Yüzyıl Batı uygarlığını, ekonomik, 
siyasal, kültürel ve askeri olarak sayılan bıı unsurlar oluşturuyor ise, bunların 
1.Dünya Savaşının haşlamasıyla sona erdiği söylenebilir mi? “Avrupanın 
merkeziliğini” yitirişi olarak bir dönemin sona erişi ve bir diğerinin başlaması, 
belki ancak 2.Dünya Savaşı sonrasında kurulan sosyalist sistem ve üçüncü 
dünya ülkelerinin “ulusal kurtuluş mücadeleleri” ile birlikte yaşanan sürece atfen 
söylenebilir. Ancak o da 19. Yüzyılın sonunu ve 20. Yüzyılın başlangıcını, 1945 
ve hemen sonrası döneme, gereksiz yere taşımış olur.

Hobsbawm’ın, 1991 Aralık ayında SSCB'nin resmen feshedilmesiyle 20. 
Yüzyılın sona erdiği düşüncesi ise fazla formel bir değerlendirme sayılabilir. 
SSCB’nin resmen feshedilmesi yerine, bir bütünlük olarak sosyalist sistemin 
çözülüşünün başlangıcı olan 1989’u 20. Yüzyılın bitişi olarak değerlendirmek 
daha açıklayıcı sayılmalıdır. Soğuk Savaşın başlarında, ABD’nin özellikle 
Güneydoğu Asya için geçerli saydığı “Domino Teorisi”ne benzer biçimde, 
SSCB’nin de Doğu Avrupa’da sosyalist sistemde yaşanacak bir çözülüşün 
SSCB’ye de sirayet edeceği inancı güçltiydii. Bu nedenle, SSCB, 1953’de Doğu 
Almanya’ya, 1956’da Macaristan’a ve 1968’de Çekoslovakya’ya müdahale 
etti; 1981 yılı sonunda General Jaruzelski’nin Polonya’da artan iç kargaşaya 
karşı sıkıyönetim ilan etmesini destekledi. Bu algılama ve buna dayalı politika, 
en net biçimini, sosyalist sisteme dâhil bir ülkenin kapitalizme geçişine izin

9  H o b s b a w m  (1 9 9 6 ) ,  s. 19.
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vcrilmcyeccği anlamına gclcıı Brcjnev Doktrini halini aldı. Dolayısıyla, Doğu 
Almanya’nın terk edilmesi ile birlikte (bunun sembolü olarak, Berlin Duvarının 
yıkılışına izin verilmesi idi), çözülüşün bütün bir Doğu Avrupa’ya ve giderek 
SSCB’ye yayılacağının bilindiğini düşünmek doğal sayılmalıdır. Gerçekten 
de bir Domino Etkisi ile, 1989 sonunda önce Doğu Almanya ve Çekoslovakya, 
sonra Romanya çözüldü; 1990 Ocak ayında SSCB’de Azerbaycan ile Ermenistan 
arasında iç savaş çıktı; Ekim 1990’da Almanya birleşti; Ocak 1991’de Baltık 
ülkelerinde bağımsızlık talebinde bulunan protestolara askeri birlikler müdahale 
etmek zorunda kaldı; Temmuz 1991 ’de Varşova Paktı resmen lağvedildi; Ağustos 
1991 ’de “sosyalist darbe” başarısızlığa uğradı; Nihayet, Aralık 1991 ’de SSCB 
resmen feshedildi.

Sistemin tasfiyesi, sanki bir “pazarlık süreci” sonucunda gerçekleşmiş gibidir; 
ve sanki dışarıdan desteklenen bir “ötenaziye” benzemektedir. Dolayısıyla 
pazarlığın herhangi bir aşamasının veya alınan kararın uygulanışının herhangi bir 
tarihi, çöküş tarihi olarak belirlenebilir. Ama sürecin, aktörlerinin iktidara gelişi 
ile başladığı söylenmelidir. 1981 yılı başında Roııald Reagan ABD Başkanı oldu 
ve Mart-1985'de Mihail Gorbaçov SBKP Genel Sekreteri seçildi. İlk defa, Kasım- 
1985’de, Gorbaçov ile Reagan’ın Cenevre’de bir araya gelerek bir “pazarlık” veya 
“müzakere” başlattıkları görülmektedir. Bu pazarlığın devamında, Ekini-1986’da 
bu ikili Reykjavik’te buluştular, sonra Aralık- 1987’de Gorbaçov Washington’u 
ziyaret etti; Mayıs-1988’de Gorbaçov ile Reagan, bu kez Moskova’da bir araya 
geldi; bilahare Kasım-1989’da Gorbaçov ve yeni ABD Başkanı George Bush, 
Malta’da buluştular vc aynı ay içinde Berlin Duvarı yıkıldı. Mayıs-1990’da 
Gorbaçov ve Bush nihayet NVashington’da bir araya geldiler. Bütün bu pazarlık 
sürecinde, başka olayların “şok” yaratan etkilerinin, Gorbaçov’un (ve bu 
arada Reagaıı’ın) elini güçlendirdiği, ülkenin zayıf ve perspektifsiz bir azınlık 
olan “muhafazakârlarının” direnişini aşmasına son derece yardımcı olduğu da 
görülmektedir:

1) Nisan-1986’da Çerııobil Nükleer Felaketi meydana geldi. Bu kaza, 
Gorbaçov’un ülke içi “muhafazakâr” rakiplerine karşı gücünü ve inisiyatifini 
artırdı.

2) 28 Mayıs 1987’de, hem de ironik olarak “Sınır Muhafızları Giinü”’nde, 
Matthias Rust adlı bir Alman genci, SSCB hava savunma sistemini atlatarak Kızıl 
Meydana küçük bir uçakla indi. Bu olay da, Gorbaçov’un SSCB ordusunun yüksek 
komuta kademesini tasfiye etmesine ve Savunma Bakanını değiştirmesine hizmet
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etti.10 Ancak, daha önce, Gorbaçov iktidara gelmesinden sonraki bir yıl içinde üst 
kademelerde görevli elitiıı 2/3’ünü, merkez komitesi sekreterliğinin 11 üyesinden 
8'ini, cumhuriyet ve bölge liderlerinin yaklaşık 1/3’ünü ve 134 merkezi bakandan 
48’inin yerini değiştirmişti."Bir büyük tasfiye için geldiği anlaşılmaktadır.

3) Bir ABD- Suudi Arabistan- Kuveyt komplosuyla, 1986 yılı ilkbaharından 
sonbaharına kadar dünya petrol fiyatları 4 kat düşürülerek, temel ihraç gelirinden 
yoksun bırakılan SSCB’nin, yaşadığı dış açık-dış borç artışı ile birlikte başta 
gıda malları olmak üzere, makine, teçhizat ithalat kapasitesi daraldı; sosyalist 
sistemdeki diğer ülkelere yaptığı sübvansiyonlar çıkmaza girdi ve ayrıca daha 
önce Reagan’ın ilan ettiği SDI, “Yıldız Savaşları” ile artışı kışkırtılan savunma 
harcamalarını artık sürdüremez hale geldi. Dış borç için başvurduğu Batı hükümet 
ve bankaları ise “ekonomik reform” yapılması koşulunu öne sürdüler.12

Burada, analitik olarak iki ayrı harekete geçirici motivasyon tanımlanabilir. 
Bunlardan birincisi, Sovyet düzeninin iç sosyo-ekonomik sorunlarını çözmek 
amacıyla savunma ve güvenlik harcamalarını kısmak ve böylelikle buradaki 
işgücü-makine rezervlerini kullanmak için kapitalist sistemle “uzlaşma” aradığı 
ileri sürülebilir. İkincisi, bunun tersine, ABD, Batı Avrupa, Japonya ve Çin gibi 
dünyanın en güçlü devletlerinden yönelen askeri ve güvenlik tehdidinin tarihsel 
güvenlik psikozu ile birleşmesi yüzünden, tehdit sayılmaktan kurtulmak üzere iç 
düzenini değiştirmek amacıyla hareket ettiği iddia edilebilir. Daha kısa olarak, 1) 
İç sosyal düzeni sürdürmek için dışarıda uzlaşma aramak veya 2) Dış güvenliği

10 Mark Galeolti (1995). The Age ofAnxiety: Security and Politics in Soviet and Post-Soviet Russia, 
New York, Longman., s.80-81. Bu eserin önemi, SSCB’nin ve öncesi ile sonrasında Rusya’nın 
devlet vc toplum şekillenişinde “güvenlik” duygusunun taşıdığı öneme odaklanmış olmasıdır. 
Mesela bu görüşünü dayandırdığı ve Stalin’in 19 3 1 'deki bir sözünü aktarmaktadır: " Eski Rusya 
tarihinin bir veçhesi, geri kalmışlığı, geriye düşmesi nedeniyle zararını gördüğü yenilgilerdi. O, 
Moğol hanları tarafından yenilgiye uğratıldı. O, Tiirk beyleri tarafından yenilgiye uğratıldı. O, 
İsveç feodal lordlan tarafından yenilgiye uğratıldı, O, Polonyalı ve Litvanyalı asiller tarafından 
yenilgiye uğratıldı. O, İngiliz ve Fransız kapitalistleri tarafından yenilgiye uğratıldı, O, Japon 
baronlar tarafından yenilgiye uğratıldı. Hepsi, Onu, geri kalmışlığı nedeniyle yenilgiye uğrattı: 
Askeri geriliği, kültürel geriliği, politik geriliği, endüstriyel geriliği, tarımsal geriliği". Bkz. 
Mark Galcotti (1995)„s.6. Bu sözler, tam bir “milliyetçi diskur” sayılabilir. Üstelik bu sözler, 
SSCB’nin 2.Dünya Savaşında Nazi Almanya’sı tarafından işgalinden ve savaş sonrası Soğuk 
Savaş’la yaşadığı “kuşatmadan” önce söylenmişti.

11 Leslie I lolmes (2002/ Post Komünizm, çev. Yavuz Alogaıı. İstanbul. Doruk Yayıncılık, s. 174.
12 M. Kemal Doğru (2009), İktisat ve Gitç, Ankara. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Bu tezin, global 

politik ekonomi ile ilgili kısmında, ABD’nin 1986’da Suudi Arabistan ve Kuveyt ile birlikte, 
petrol arzının artırak, petrol fiyatlarının 4 kat düşmesine yol açmak suretiyle SSCB'yi bir sosyo
ekonomik krize soktuğu ve onun güvenlik paranoyasını şiddetlendirdiği ileri sürülmektedir. 
Daha önce, özellikle Erguıı Türkcan’m mükemmel analizi ile ABD’nin 1973/74’de petrol 
fiyatlarını OPEC ülkeleri tarafından 4 kat yükseltilmesini destekleyerek Batı sisteminde 
özellikle Almanya ve Japonya’ya karşı ve Bretton Woods sisteminin çöküşüne karşılık olmak 
üzere buna benzer bir operasyon yapıldığı da ileri sürülmüştü. Bkz. Ergim Türkcan ( 1985). “Pax 
Americana ve Amerikan Doları”, Yalçın Küçük, Quo Vadimus: Nereye Gidiyoruz?, İstanbul, 
Tekin Yayınevi içinde s.279-308.
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sağlamak için iç sosyal düzeni yıkmak. Bunların her ikisi de pratik olarak aynı 
sonııea, çözülüşe, varmaktadır.

Öyleyse, sosyalist sistemin “gerçek” çözülüşünün Kasım 1989’da Berlin 
Duvarının yıkılışı ile gerçekleştiğini ve 20. Yüzyılın da bu “olay” ile sona erdiğini 
ileri sürmekte bir yanlışlık bulunmamaktadır.

Eric Hobsbawm’ın, 20. Yüzyılı “aşırılıklar” çağı olarak nitelemesinde ise
1.Dünya Savaşı, 2.Dünya Savaşı ve bu ikisi arasında yaşanan 1929/30 büyük 
ekonomik kriz ile Stalin Rusya’sı ve Hitler Almanya’sının kuruluşunun bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Bu değerlendirmenin liberal kapitalizmin merkeziliğinin 
varsayılmasıyla yapılmış olduğu izlenimi doğmaktadır. Bu görüş bir muhafazakâr 
olan Alain Minc’in görüşlerine de yakındır: “Milliyetçilik, faşizm ve komünizm, 
sürekli olarak birbirleriyle kesişmiştir: Birbirinin içine geçmiş kökenleri 
nedeniyle, her ne kadar hepsi bunu şiddetle yadsıyorsa da. Ortak düşmanları 
nedeniyle: Demokrasi, piyasa, kosmopolitizm. Yine de pek çok ülke için, 
kapitalizmin “altın çağı” ile sosyalist fikir ve uygulamalardan destek alan bir 
“gelişmenin” yaşandığı kabul edilmektedir. Eric Hobsba\vm da John Lukacs 
gibi 20. Yüzyılın dünyasının 19. Yiizyılınkinden niteliksel olarak farklı bir dünya 
olmasını, bu dünyanın artık tam olarak Avrupa merkezli olmamasına, dünyanın, 
özellikle ulusal ekonomilerin tek bir operasyonel birim haline gelmesine ve 
eski toplumsal ilişki modellerinin dağılmasına (kuşaklar arasındaki bağların 
kopuşu, mutlak bireycilik, sadece hazcı benmerkezli bireylerin toplumu) 
dayandırmaktadır.14 Bununla birlikte, yine de 20. Yüzyılın tam olarak Avrupa 
merkezli olmadığının söylenemeyeceğini, çünkü ABD'nin Avrupa’nın denizaşırı 
uzantısı olmasına ve kendisini “batı uygarlığı” başlığı altında eski kıtayla bir 
tutmasına bağlamaktadır. O, 20. Yüzyılın bir “Amerikan Yüzyılı” olduğuna da 
işaret etmektedir- yeryüzünün en büyük servet, ekonomik ve bilimsel teknolojik 
güç birikimine sahip olduğu için15 Burada, yine John Lukacs gibi, 1917 Ekim 
Devrimini 1.Dünya Savaşının sonucu olarak görmekte ve Sosyalist Sistemin 
ortaya çıkışını da 1929/30 büyük ekonomik krizi takip eden 2.Dünya savaşma 
bağlamaktadır. 1789 Fransız Devriminin 19. Yüzyılın en önemli olayı olması gibi, 
Bolşevik Devriminin de 20. Yüzyılın en önemli olayı haline geldiğini söyleyerek, 
ilave etmektedir:"aslında bu kitapta anlatılan Kısa Yirminci Yüzyıl’ın. Ekim 
Devrimi ’nin ortaya çıkardığı devletin yaşam süresiyle çakışması rastlantı 
değildir. ”16 Böylece, sanki, 20. Yüzyılı tanımlayan dönemin, Sovyet varlığının 
yaşam süresi ile bir tutulabileceğine işaret ettiği izlenimini de vermektedir. Ancak 
hem onun hem de Lukacs’ın benimsediği yaklaşımın, şu türden bir sorunu da

13 Alain Mine (1995), Yeni Ortaçağ, çev. Mehmet Ali Ağaoğulları. Ankara. İmge Kitabevi
Yayınları, s.98.

14 Hobsbavvnı (1996), s. 27-29.
15 Hobsbavvm (1996), s.28.
16 Hobsbawm( 1996), s.72.
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bulunmaktadır: 1. Dünya savaşının başlama tarihi olarak 1914 ile SSCB’nin 
çözülmesinin tarihi olarak 1989 veya 1991, aynı bağlamda yer almamaktadırlar, 
daha açıkçası bu iki tarihi birbirine bağlayacak bir isim-tanım koymak mümkün 
olamamaktadır. Belki bu nedenle Eric Hobsbawm ve John Lukacs’ın 20. Yüzyıl 
dönemleştirmesi, tanımlayıcı niteliği yüksek bir isim koymaya uygun değildir. 
Bu nedenle olabilir, Eric Hobsbawm, 20. Yüzyılı Sovyet varlığı ile tanımlayıcı 
nitelikteki sözler de söyleyebilmiştir:

“ 1933’ten I945’e kadar geçen yıllar bir yana bırakılacak olursa (...) Ekim 
devriminden bu yana Kısa Yirminci Yüzyıl’ın uluslararası politikaları, 
eski düzene bağlı güçlerin, Sovyetler Birliği ve uluslararası komünizmde 
cisimleştiğine inanı lan, onunla ¡ttifakkuranyadaonungelcceğinebağımlıolan 
toplumsaldevrime karşı verdikleri sekülerbirmücadeleolarakanlaşılabilir.” 17 

Ancak, burada, 1933-1945 dönemini bundan istisna tutmak gerekmemektedir: 
20. Yüzyıl gerçekten de sosyalizmin varlığının ve ona karşı verilen mücadelenin 
tarihi sayılmalıdır; bu da 1917-1989 dönemini kapsamaktadır. Ama 1933- 
1945 dönemi hariç tutulacak olursa, daha da “kısa bir yüzyıl” ile karşılarız. Bu 
bakımdan, Winston ChurciH’in Fulton/Missouri’de, 1946 yılında, sosyalist sistemi 
kapitalist sistemden ayıran, Stettin’den Trieste’ye inen bir “demir perdenin” 
bulunduğu deklarasyonunu Soğuk Savaşın başlangıcı/ilanı sayanlar pek çoktur. 
O zaman da 20. Yüzyılı bu tarih ile başlatmak gerekebilir. Diğer taraftan, ayrıca, 
yukarıda yer verildiği üzere, Soğuk Savaşın bitiş tarihini tam olarak belirlemek 
de kolay görünmemektedir. Mart-1985’de Mihail Gorbaçov’un yönetime geldiği 
tarih ile SSCB’nin resmen feshedildiği Aralık-1991 arasında yaşanan dramatik 
olaylardan birisi tercih edilebilir. Mesela, Henry Kissinger, 1986’daki 27. 
Parti Kongresinde Gorbaçov’un Marksist-Leninist ideolojiyi attığını ve sınıf 
mücadelesini reddederek birlikte yaşamayı kendi içinde bir amaç olarak ilan 
ettiğini öne sürmektedir.18 Eğer bu tarih, Soğuk Savaşın bitiş tarihi kabul edilecek 
olursa, “Kısa20. Yüzyıl” kavramı yerine, Soğuk Savaşa karşılık gelen 1946-1986 
dönemini, bu kırk yılı, “Çok Kısa 20. Yüzyıl” olarak adlandırabiliriz. O zaman, 
Soğuk Savaş dönemi ile 20. Yüzyılı, artık, aynı sayabiliriz.

Fakat, tarihçilerin “uygarlık” terimine bağlılığından kaynaklanıyor olabilir, 
John Lukacs ile Eric Hobsbawm, 20. Yüzyılı 1914-1989/1991 yılları arasındaki 
dönem olarak tanımlarlarken yüzyılları, uygarlıklar arasındaki farklarla 
ayırmaktadırlar. Mesela, Hobsbawm bunu, özellikle, “köylülüğün ölümü”, “orta 
ve yüksek öğrenimi gerektiren mesleklerin yükselişi”, “imalat sanayi istihdamının 
artışı”, “kadınların toplumsal konumlarında yeni bir fenomenin ortaya çıkışı” 
gibi ölçütlere dayalı olarak ileri sürmektedir.

17 Hobsbawm ( 1996), s73.
18 Henry Kissinger (2004), Diplomasi,{ 4.Baskı), çev. İbrahim II. Kurt, İstanbul. Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, s.765.
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20. Yüzyılı, birde “uzun” olarak niteleyen bir başka çalışmanın perspektifi ise 
savaş veya devrim-karşı devrim gibi sembolik önemi de olan olayların tarihlerine 
veya uygarlıkları ayıran olgular ve kurıımlara değil, kapitalizmin “uzun süre” 
(longue dııree) dalgalanmalarına dayanmaktadır. N. Kondratiev ve F.Braudel’den 
esinlenen bu yaklaşımın en önemli temsilcilerinden birisi olarak Giovanni 
Arrighi, kapitalizmin büyük ekonomik çevrimleriyle sistemin hegemonik düzeni 
arasında bir ilişki kurmaktadır. Bu çevrimi, Kari Marx’ın P-M-P’ (veya İngilizcesi 
ile M-C-M’) döngüsüne dayandıran Giovanni Arrighi, siyasal olaylardan çok 
ekonomik birikim çevrimlerine bağlı bir dönüşümü, tanımlama yaparken ön plana 
çıkarmaktadır. Kısaca, bir fınansal genişleme dönemini, bir maddi genişleme 
dönemi yani yeni bir birikim dönemi ve onu da bir başka finaıısal genişleme 
dönemi izlemektedir. Finansal genişleme dönemleri, bir hegemonik devletin 
gerileyişi ve bir diğerinin yükselişi anlamına da gelmektedir. Givanni Arriglıi’niıı 
sözleriyle bu açıklamanın mantığını sergilemek gereksiz sayılmamalıdır: 

“Dolayısıyla Marx’ın sermayenin genel formülü MCM’, yalnızca 
bireysel kapitalist yatırımın mantığının değil, aynı zamanda dünya sitemi 
olarak tarihsel kapitalizmin tekrarlayan bir örneğinin de tanımlanması 
biçiminde yorumlanabilir. Bu örneğin merkezi boyutu, maddi genişleme 
(sermaye birikiminin MC aşamaları) döneminin, mali yeniden-doğuş 
ve genişleme süreci aşamaları (CM’ aşamaları) ile dönüşümlü olarak 
birbirini takip etmesidir. Maddi genişleme aşamalarında para-sermaye, 
artan bir mal kütlesini (metalaşmış işgücü ve doğanın armağanları da 
dahil olmak üzere) “harekete geçirmekte”; mali genişleme aşamalarında 
artış gösteren bir para-sermaye kütlesi meta biçiminden “kendisini serbest 
kılmakta” ve birikim (Marx’ın MM’ ile ifade edilen kısaltılmış formülünde 
olduğu gibi) mali anlaşmalarla devam etmektedir. Bu iki dönem ya 
da aşama birlikte, tüm bir sistemik birikim dairesi oluşturmaktadır.”19 

Maddi genişleme evresi (PM veya MC) dönemi ve bunu izleyen mali genişleme 
(MP’ veya CM’) döneminin birlikte, bir sistemik birikim dairesi oluşturması, 
aynı zamanda dünya kapitalist sistemindeki, hegemonik devletin yazgısını da 
belirlemektedir. Her sistemik birikim dairesi, ardıl biçimde işlemekte ve giderek 
süre açısından kısalmalarına karşın, yüzyıldan fazla sürmektedirler:

“...bu ardıl sistemik birikim daireleri çakışmakta ve zaman geçtikçe süre 
açısından kısalmalarına karşın hepsi birer yüzyıldan fazla sürmektedir: 
dolayısıyla [bunlar], diinya-ölçekli sermaye birikimi süreçlerinin analizinde 
geçici birimler olarak alınan “uzun yüzyıl” kavramını oluşturmaktadır.”20

O halde, Giovanni Arrighi için her bir sistemik birikim dairesinin mali 
genişleme dönemleri arasındaki dönem bir uzun yüzyıl olarak tanımlanmaktadır.

19 Giovanni Arrighi (2000), Uzun Yirminci Yüzyıl: Para, Giiç ve Çağımızın Kökenleri, çev. Recep 
Boztemur, Ankara. İmge Kitabeyi Yayınları, s.22.

20 Arrighi (2000), s.23.
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Böylelikle, MCM’ biçimindeki sermayenin genel formülünden, sistemik birikim 
daireleri çıkarılmakta ve bunların mali genişleme aşamaları arasındaki dönemin 
her biri bir yüzyılı oluşturmaktadır. Giovanni Arrighi, bir yüzyılı, önceki sistemik 
birikim dairesinin bitişi olan CM’ aşamasından başlatmakta ve diğerinin CM ’ 
dönemi ile kapatmaktadır. Giovanni Arrighi’nin tanımladığı sistemik birikim 
daireleri, uzun yüzyıllar ve hegemonik devlet arasındaki ilişkilerle birlikte 
sunduğu bir şema tarafımızdan aşağıdaki hale getirilmiştir.21

Sistemik Birikim Dairesi 
Uzun Yüzyıl 
Hegemonik Devlet 
Bu tasnif çerçevesinde; 
Sistemik Birikim Dairesi 
Uzun Yüzyıl 
Hegemonik Devlet

1773-1873 (MC) ve 1873-1914 (CM’) 
Uzun 19. Yüzyıl (1740-1914)
Britanya

1914-1973 (MC) ve 1973- - (CM’) 
Uzun 20. Yüzyıl (1873-1973)
ABD

Giovanni Arrighi’nin yukarıda yeniden düzenlenen şeması, 1340’lara 
ve Ceneviz’e kadar gitmekle beraber, burada konunun kapsamı bakımından 
kısaltılmıştır. Yukarıda belirtilen şemanın ima ettikleri ise şunlar olmaktadır: 
Her bir sistemik birikim dairesi MC (maddi genişleme) ve CM’ (mali genişleme) 
aşamalarından oluşmakta, “uzun yüzyıllar” her bir sistemik birikim dairesinin 
CM’ (mali genişleme) aşamasından başlatılmakta ve diğer sistemik birikim 
dairesinin CM’ (mali genişleme) aşamasında sona ermektedir. Tarihsel olarak 
bu, 1873 krizine kadar süren bir maddi genişleme (MC) dönemi, aynı zamanda 
Britanya’nın hegemonik devlet olduğu dönemi anlatmaktadır. 1873 büyük 
kriziyle beraber maddi genişleme sona ermiş ve mali genişleme (CM’) dönemi 
başlamış, bu aynı zamanda, Britanya hegemonyasının sona erişinin başlangıcını 
da oluşturmuştur. Yaklaşık olarak, bu geçiş dönemi 2.Dünya savaşının bitişiyle 
kesin bir duruma evrilerek, bir yeni maddi genişleme (MC) dönemi bu kez ABD 
hegemonyasında başlamıştır. Ancak Giovanni Arrighi’nin şemasına göre, 1973 
kriziyle beraber hem bir yeni mali genişleme (CM’) dönemi başlamış hem de 
ABD hegemonyasında bir gerileme ortaya çıkmıştır. İşte Giovanni Arrighi 
açısından “uzun” 20. Yüzyıl, mali genişleme dönemlerinin başlangıcı olan 1873- 
1973 dönemini kapsamaktadır. Hem ekonomik hem de hegemonya dairelerini 
birleştiren şemadan “yüzyıl” tanımı da çıkmış olmaktadır. Bu türden bir tarihsel 
dönemleştirme, devrim, karşı devrim, savaşlar gibi siyasal olayları ve “sınıflar 
arası mücadeleyi” kendi yaklaşımının bir gereği olarak dışarıda tutmaktadır. 
Arrighi, bunun farkında okluğunu da ifade etmektedir:

21 Arrighi (2000), s. 532.’de yer alan lO.şekil. Şekildeki yaklaşık yıllar, kesin tarihler olarak ifade 
edilmiştir.
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“S ın ıf  m ücade lesi ile dünya-ekonom isin in  m erkezi ve çevresel yö relerde 
ku tup laşm ası -  ki her ik isin in  de benim  özgün uzun y irm inci yüzyıl 
kav ram laş tırm am da önem li b ir yeri vard ır -  neredeyse  tam am en sahneden  

çek ilm iştir.” 22

Giovanni Arrighi’nin dönemleştirmesinde bir ölçüt ve olay olarak sınıf 
mücadelelerinin yer almaması, sosyalist sistemi ve sistemler arası mücadelenin 
ve bunun öneminin şemasında yer almaması anlamına gelmektedir. Kapitalist 
sistemin ekonomik dalgalan ve buna bağlı siyasal hegemonya dönüşümünü 
içeren bu yaklaşımın sistemin iç dönüşümünü açıklamak bakımından sağladığı 
avantajlara karşın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Kapitalist sistemin içindeki 
dönüşüm, mücadele ve hegemonyaya -  devletler aracılığıyla ve bağlamında s ın ıf 
içi rekabet -  spotu tutan bu yöntem, sınıflar arası mücadeleyi, ki bu 20. Yüzyılda 
esasen sistemler arası olarak cereyan etmiştir, bilinçli biçimde dışarıda tutmakla 
resmin bütününde bir boşluk bırakmış olmaktadır. Böyle yapılmakla, kapitalist 
sistemin iç dinamiklerinin ve hegemonik sorunlarının, 20. Yüzyılda sosyalist 
sistemin varlığı gözetilmeden açıklanması söz konusu olmaktadır. Kapitalist 
sistemin değişim evreleri ve iç ilişkileri/çatışmaları ile sosyalist sistemin varlığı 
birbirinden derin biçimde etkilenmiştir.

Ayrıca, dönemleştirme mantığı sistemik birikim daireleri olan bu yaklaşımda, 
“uzun yirminci yüzyıl” bir birikim dairesinin bitişiyle başlayan, özgünlüğü 
ve özgüllüğü tartışmalı, bu yüzden bir “isim” verilmesi güç olan bir yüzyıl 
olarak da ortaya çıkmaktadır. Bir finansal genişleme başlangıcı olarak 1873 
ile 1973 tarihleri arasında kalan dönemin 20. Yüzyıl olarak tanımlanması bir 
yana bırakıldığında bile, Britanya ve ABD hegemonyasından önceki diğer iki 
hegemonik devletin Ceneviz ve Hollanda olarak kabul edilmesi - ki birisi uzun 
15. ve 16. Yüzyılda ve diğeri uzun 17. Yüzyılda hegemon kabul edilmektedir-  
çok tartışmalı sayılmalıdır.

Giovanni Arrighi ile aynı gelenekten sayılan Immanuel Wallerstein, daha 
geniş bir perspektif tercihiyle, yalnızca 20. Yüzyılı değil, “liberalizm çağını” 
ele almakta ve bu çağın bitişini de SSCB’nin çözülüş yılı kabul ettiği 1989 yılı 
olarak belirlemektedir.23 Onun açısından, 1989’da sona eren ise “ liberalizm” 
olmaktadır. Immanuel VVallerstein, liberalizmin geçerli olduğu tarihsel aralığı 
1789-1989 olarak kabul etmektedir. Bu yanıyla, o da, Giovanni Arrighi gibi, 
sosyalist sistemin varlığını 20. Yüzyılın süresi ve niteliği bakımından önemli 
görmediği izlenimi vermektedir. Onun, liberalizm olarak tanımlandığı ideoloji 
veya “jeokültür”, modern dünya sisteminin küresel ideolojisi olmaktadır. Bu 
ideoloji, 1789 Fransız Devrimi ile başlamış ve SSCB’nin çözülmesiyle sona

22 Arrighi (2000), s . l l .
23 Immanuel VVallerstein (1998), Liberalizmden Sonra, çev. Krol Öz, İstanbul. Metis Yayınları, 

s.9.
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ermiştir. Ona göre liberalizm bir tipik merkezci doktrindi:
“ K entlilerini ayn ı anda hem  (m uhafazakâr ideo lo ji tarafından  tem sil ed ild iğ in i 
düşündük leri) gayri m eşru  ay rıca lık larla  dolu  uzun b ir g eçm işe  karşı, hem  
de (sosyalist/rad ikal ideoloji tarafından  tem sil ed ild iğ in i düşündük leri) 
y e tenek  ve erdem in  d ikkate  alınm ad ığ ı u m ursam az b ir  eşitlem eye  karşı 
konum land ırm ak tayd ılar. L ibera ller siyasi m anzaran ın  geri kalan ın ı daim a 
kend ilerin in  tam  ortada y e r a ld ık ları iki uçtan kuru lu  o la rak  tan ım lam aya 
çalışm ışlard ır. 1815-1848 dönem inde geric ile re  ve cum huriye tç ile re  (ya da 
dem okratlara); 1919-1939 dönem inde F aş is tle r’e ve K o m iin is tle r’e; 1945- 
1960 dönem inde em peryalistle re  ve radikal m illiye tç ilere ; 1980’lerde 

ırkçılara  ve karşı ırkçılara  eşit d erecede  karşı o lduk ları idd iasındayd ılar.”24 

Burada, Immanuel Wallcrstein, paylaşılan idealler ve ideallerin gerçekleştirilme 
tarzı olarak, sosyalist düşünce ve uygulamayı da liberalizmin bir varyantı 
saymaktadır:

“ ...L e n in iz m g ib i en iddialı b iç im d e a n ti- lib e ra l,“ d ev rim ci” varyan tlarında  
b ile liberal ideo lo jiden  e tk ilenm iş, onun la  kap lanm ış o lduğundan  ötürü  

başarıs ız  o lm uştu .”25

Daha ilerde, Leninizmi Wilsonizmin bir versiyonu olarak görmektedir:
“ O ysa  L en in izm  b irçok  açıdan W ilsoncu luk’un k ılık  değ iş tirm iş haliydi. 
Ü çüncü  D ü n y a’ya  yönelik  W ilson p rogram ı, L enin  ta rafından  M arksist 
ja rg o n a  uyarlanm ış; an ti-em peryalizm  ve sosyalizm in  inşası o larak  
ortaya çıkm ıştır. D ünya sistem in in  çevre bö lgelerinde  siyasi süreçleri 
k im in  kontro l edeceğ i konusunda gerçek  fark lar vard ı, fakat gerçek 
p rogram  W ilsoncu  program la  özdeş b ir b içim  taşıyo rdu : ilkin egem enliğ i 
kuracak  siyasi b ir değ işim  (söm ürgelerde  ilk kez, ha lihazırda  bağ ım sız 
o lan Ü çüncü D ünya dev le tle rinde  ise gerçek  an lam da ilk kez); daha 
sonra, etk in  b ir dev le t bü rokrasis in in  ku ru lm asın ı, üretim  sü reçlerin in  
geliştirilm esin i (“ sanay ileşm e” ) ve (özellik le  eğ itim  ve sağ lık ta) b ir 
top lum sal a ltyap ın ın  o luştu ru lm asın ı içeren ekonom ik  değ işim . Hem 
W ilso n cu la r’in, hem  de L en in istlerin  vaat e ttiğ i sonuç, “aray ı kapa tm ak” , 

zengin  ve yoksul ü lke le r arasındak i uçurum u o rtadan  kald ırm ak tı.”26 

Fakat, Leninizmin Wilsonizmin türevi olduğu önermesi tartışmalı sayılmalıdır. 
Mesela, daha önce anılan eserinde Eric Hobsbawm, Ekim devriminin hemen 
ardından yaşananları şöyle yorumlamaktadır:

“ A slında, B o lşev ik le r’in halk lara  yap tık ları barış  çağ rısına  -  ve 
M ü tte fik le r’in A vrupa 'y ı kendi a ra la rında  pay laştık ları gizli barış 
an tlaşm alarım  y ay ın lam alarına  -  B a tı’dan gelen  ilk tepk i, L en in ’in 
en ternasyonel çağ rısına  karşı ulusalcı kartı oynayan  B aşkan W ilson’in 
O ndört N okta program ı o lm uştu . K üçük u lus-dev le tlerden  o luşan bir

24 Wallcrstein (1998), s.9 -10.
25 Wallcrstein (1998), s. 12.
26 Wallerstein( 1998), s.22-23.
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m ın tıka , kızıl v irüse  karşı b ir ttir karan tina  kuşağı o lu ş tu racak tı”27

Burada, tam aksine, YVilsonizmin Leninizmin bir türevi olduğunu ileri sürmek 
daha mantıklı görünmektedir. Mesela, bu sefer Henry Kissinger bile diplomatik 
üsluplu “Diplomasi” adlı eserinde bu değerlendirmeye iştirak eder görünmektedir: 

“XX. Yüzyıl diplomasisinde en giizel hareketlerin bazılarının kökü, 
Woodrow Wilson’in idealizmiııdedir: Marshall Planı, komünizmi 
sınırlandırma yönündeki cesur kararlılık. Batı Avrupa'nın özgürlüğünün 
savunulması, hatta kötü kaderli Milletler Cemiyeti ve 0111111 yeniden 
dünyaya gelişi olan Birleşmiş Milletler.”28 

Burada sayılan ve Wilsonizmde kaynağını bulan diplomatik eylemlerin 
özünün “komünizmi sınırlandırma” olduğu açık sayılmalıdır. Bunu amaçlamakla 
beraber, YVilsonizmin beklenmeyen sonuçlarının da ortaya çıktığına bir Soğuk 
Savaş tarihçisi olan John Lewis Gaddis işaret etmektedir:

“ B una karşılık  1.D ünya Savaşı, söm ürge  yönetim in i sona erd irm ek  için iki 
yadsınam az g erekçe  ortaya  ç ıkard ı. B irincisi, L en in ’in, “em perya lizm ” in 
her tü rlüsünün  sona erm esi çağ rısında  bu lunduğu  B olşevik  D ev rim i’nde 
ortaya  çık tı. İk incisi, B irleşik  D ev le tle r’den geld i. W oodrow  W ilson, 
kendi ge leceğ in i be lirlem e ilkesin i O n D ört M adde’sine ek led iğ inde  
am acı, B o lşev izm ’in cazibesin i ba lta lam ak tı, am a yara ttığ ı etk i, A sy a ’da, 
O rtad o ğ u ’da ve A frik a ’da em peryalizm  m uhaliflerin i uyand ırm ak  oldu. 
U yanan la r a rasında  İngiliz H in d is tan 'ın d a  M ohandas G andh i, F ransız  
Ç in lıin d i’nde H o Şi M iııh, Japon  işgali a ltındaki K o re’de Syngm an  Rlıee 

ve Ç in ’de tu h a f  b ir genç kü tüphanec i o lan  M ao Z edung  y e r a lıyo rdu .” 29 

Uluslararası politikada, Avrupa’nın realpolitik yaklaşımına karşı liberalizmin 
savunucusu olarak ortaya çıkan ABD Başkanı Wilson’un esas amacının 
Leninizmi durdurmak olduğu anlaşılmaktadır. Bu yanıyla Wilson, 1. Dünya 
Savaşından sonra Versay Anlaşmasına karşı çıkan ve Almanya’nın yeniden inşası 
ile Rusya’nın sisteme “entegrasyonunu” savunan ve 2.Dünya Savaşından sonra 
da yine ve kuşkusuz kapitalist sistemi kurtarmak üzere, bir uluslararası ekonomik 
düzen kurulmasına önayak olan John Maynard Keynes’e benzetilebilir.

Immanuel Wallerstein, ayrıca, SSCB’nin çözülüş yılı saydığı 1989’dan bir yıl 
sonrasını, 1990’ı aynı zamanda 1945’den beri süren ABD hegemonyasının da bir 
sonu olarak değerlendirmektedir. 1945-1990 döneminin temel özelliklerini ise 
dört noktada toplamaktadır:

“ 1. A B D , tek  ku tup lu  b ir dünya sistem indek i hegem onik  güçtü . 1945’ten 
itibaren ekonom ik  verim lilik te  sağ lad ığ ı ezici ü stün lüğe  ve Batı A vrupa ve 
Japonya ile kurduğu  ittifak  sistem ine  dayanan  gücü , 19 6 7 -1973 c ivarlarında

27 Hobsbawm (1996), s.85.
28 Kissinger (2004).
29 Jolııı Lewis Gaddis (2005), Soğuk Savaş: Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, çev. Dilek 

Cenkçiler, İstanbul. Yapı Kredi Yayınları, s. 111.
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doruğa ulaştı.

2. A B D  ile SSC B , S S C B ’nin A B D ’nin b ir a lt-em perya list ajanı o larak  
hareke t e ttiğ i, üst düzeyde yap ılaşm ış, özen le  d izg in lenen , b içim sel (ancak  
hakiki o lm ayan) b ir ça tışm aya girm işlerd i.

3. Ü çüncü D ünya, K uzey ü lkelerin in  öngö rdüğünden  daha erken  bir 
dönem de, daha  eksik siz  hak la r ta lep  ederek , kendisin i A B D , SSC B  ve Batı 
A vrupa’nın zorak i d ikkatine  m azhar k ıld ı. H em  siyasi gücü , hem  de son 
kertedeki zayi İlığı, kendi kaderin i tayin  ve ulusal kalk ınm a am açlarına  o lan 
inancı ve bunlara  ilişkin iy im serliğ inden  geliyordu .

4. 1970’ler ve 1980’ler küresel b ir ekonom ik  durgunluk , A B D ’nin yak laşan  
düşüşe d irenişi ve Ü çüncü D ü n y a’nın kendi stra te jis inden  ötürü  hayal 

k ırık lığ ına  uğram a d ö n em iy d i.”30

Burada, Giovanni Arriglıi ve Immanuel VVallerstein yaklaşımlarında, bütüncül 
vc tarihsel bir yönteme sahip olmaları yönündeki avantajlarına karşın, Giovanni 
Arrighi’de daha az fakat Immanuel Wallerstein’da daha fazla olarak, sınıf 
mücadelelerini ve bunun sistemin dönüşümündeki dinamik etkisi konusunda 
vurgularının zayıf olduğu öne sürülmelidir. Bu zayıflık, onların tarihi ve 20. 
Yüzyılı dönemleştinne çabalarına da yansımaktadır. SSCB’nin de liberal dünya- 
sisteıninin bir parçası olduğu, hatta "ABD’nin bir alt-emperyalist ajanı olarak 
hareket ettiği” ve onun 20. Yüzyılın Iıegemonik devleti olarak ABD ile “hakiki 
olmayan bir çatışma” yürütmediğini öne sürmek doğruluğu son derece kuşkulu 
bir önerme sayılmalıdır. Bu önerme bir yana, bir de 1789-1989 dönemleştirmesini 
“liberalizm” olarak niteleyerek değil ve fakat “modernizm” olarak kabul etmek daha 
uygun sayılmalıdır. Bu türden bir değerlendirme, diğer bütün modem ideolojileri, 
liberalizmin varyantları olarak niteleyen ve gerçeğe uygunluğu tartışmalı bir 
önermeyi dışlama olanağı verdiği gibi, kapitalizmin dışındaki bir sistemi onun 
şemsiyesi altına toplamak gibi bir görüşü de gereksiz kılacaktır.

Özellikle 1989 tarihinden sonra, akla vc ilerleme fikrine şiddetli hücum 
olarak “postmodernizm” düşüncesindeki yayılma ve etki artışı da burada ileri 
sürülen tezi desteklemektedir. Diğer bir deyişle, 1789-1989 çağının “modernizm” 
çağı olarak nitelemek, 1989’dan hemen sonra onun reddinin ideolojisi olarak 
“postmodernizmin” yükselmesi ve yaygınlaşması olgusu ile uyumludur. 1989 
ile sona eren modernizmin aşılması olarak “post”modernizm değil, fakat reddi 
olarak “anti” modernizmin yükselişinin ideolojisi olarak postmodernizm, 1989 
sonrası dönemin karamsarlığını da yansıtmaktadır. Üstelik, ideoloji olarak 
postmodernizm, 1989’dan geriye doğru 1789’a kadar uzanacak biçimde, bütün 
“büyük anlatıların” reddedildiği bir ideoloji olarak, 1989’dan sonraki süreçte 
ultra-liberalizm ve onunla bütünleşik muhafazakarlık ile son derece iç içe bir 
ittifak görüntüsü sunabilmiştir. Bu da, 1989’da sona eren “olayın” “modernizm”

30 VVallerstein (1998), s .21-22.
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olarak kabul edilmesi yönünde burada sunulan lezi destekleyici bir diğer kanıt 
sayılmalıdır.

Fred Halliday de 1789-1989 dönemini bir bütünlük olarak görmekte ve 
incelemekte, fakat bunu dünya sistemini biçimlendiren önemli faktörlerden birisi 
olarak “devrimler” bağlamında yapmaktadır. Fred Halliday, savaş ve krizlerle 
birlikte, modem çağın en önemli belirleyicileri olarak 1789 Fransız, 1917 Rus, 
1949 Çin, 1959 Küba ve 1979 İran devrimlerini saymakta ve bunların doğuşunu 
ve dönüşümünü uluslararası ilişkiler düzleminde çözümlemektedir.31 Fred 
Halliday, bu eserinde Immanuel Wallerstein’ın yukarıda yer verilen görüşlerini 
şu şekilde eleştirmektedir:

“Çünkü, bütün dünyayı kapitalist sistemin, ki bu da piyasa olarak 
tanımlanmaktadır, bir parçası olarak değerlendirirken, 1980'lerin sonlarına 
kadar kapitalist ve komünist dünyalar arasında olan temel ayrılığı 
reddeder. Bu yalnızca dünya sistemi kuramı çerçevesinde komünizmin 
çöküşünün açıklanamayacağı anlamına gelmez -  bu aslında önemsizdir, 
çünkü, kuramın iddiasına göre, bu ülkeler zaten lıep kapitalist sistemin 
parçalarıydılar- aynı zamanda, komünist ülkeler içindeki “sistem karşıtı”, 
yani muhalefet hareketlerinin yanlış anlaşılmasına da yol açar.”32 

G erçekten  de, hem  sistem ler arası çatışm a yok sayılm akta hem  de sistem lerden 
birindeki m uhalefetin  niteliği konusunda bir söz söylenm em ektedir. Aynı sistem  
içinde, neden ölüm cül bir m ücadelenin , kapitalist dev letler arasında ABD  
liderliğ inde bir ittifaka yol açabildiği göz ardı edilm iş olm aktadır:

“Eğersistemtekolarakgöriilürse,ozamankomtinistdevletlerekarşı muhalefet 
kuvvetleri de kapitalist sisteme karşı olan aynı dünya çapındaki hareketin 
bir parçası olurlar; ama, eğer sistem bölünmüşse, yani bir değil iki sistem 
varsa, o zaman bir taraftaki sisteme karşı olanlar, bu muhalefet yüzünden, 
diğer taraftaki sistemin yandaşı olurlar. O zaman, yerleşik “sistem karşıtı”nın 
içindeki “sistem karşıtı” hareketler “sistem yandaşı” olurlar: Aslında, 
Doğu’daki muhalefet hareketlerinin tarihsel işlevlerinin bu olduğu ortaya 
çıkmıştır. Sistemsel olarak bölünmüş bir dünyada, iki eksi bir artı eder.”33 

Bu anlamda, 1789-1989 dönemi, “ liberalizmin” değil en genel kapsamıyla, 
insanlığın akıl ile ilerleyebileceğine -  özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ideallerine 
kavuşabileceğine -  olan inancın dönemiydi ( bir ideoloji olarak “ınodernizm” 
de denebilir). Fred Halliday, bu değerli çalışmasında, uluslararası ilişkilerin 
çözümlenmesine, sınıfsal mücadele dinamiklerini analize katan bir boyut 
kazandırmıştır:

“ ...devrim ler tekrar tekrar dünya siyasetine egemen olmuştur: 1789 ve

31 F red  H a llid ay  ( 19 9 9 ), Devrim ve Dünya Sistemi: Altıncı Iiiiyiik Gücün Yükselişi ve Düşüşü, çev. 
M eh m et M o ra li, İstan b u l. B ilgi Ü n iv ersites i Y ayınları.

32  H a llid ay  (1 9 9 9 ), s .3 7 7 .
33 H allid ay  (1 9 9 9 ), s.377 .
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1917 sonrasındaki ayaklanmalar, ya da 1940'ların sonlarında başlayıp kıık 
yıl süren Soğuk Savaş. Bu, fikrin küresel tarihinin ve uluslararası etkisinin 
1789’dan 1989’a, Bastille’in düşmesiyle Berlin Duvarının yıkılması 
arasındaki iki yüzyıl boyunca sürmüş olduğunu önermektedir.”34 

Daha açığı, 1789’da Bastille Hapishanesi duvarının yıkılmasıyla başlayan 
süreç, 1989’da Berlin Duvarının yıkılmasıyla sona ermiştir. Bir devrim ile 
başlamış ve bir karşı-devrim ile kapanmıştır. Bundan sonra başlayan döneme ve 
bu dönemin egemen ideolojisine ise hem bir gerçeklik tarzı ve hem de bir ideoloji 
olarak, “postmodermzm” denebileceğine daha önce işaret edilmişti. Ancak, bunun 
da etkisini artık yitirmiş olduğu ileri sürülebilir: ABD’ye yönelik 11 Eylül 2001 
saldırısı ve sonrasında yaşanan “savaş süreci” ile postmodemizmin ve yine 
ABD'de başlayan 2008/2009 “büyük ekonomik krizi” ile birlikte ultra-liberalizmin 
hegemonik söyleminin etkisinin maddi dayanağı ve bağlamı ortadan kalkmıştır.

1789 yılı yalnızca Fransız Devrimi için değil, 1.Sanayi Devrimi için de bir 
milat kabul edilebilir. Bir büyük politik devrim ve bir büyük ekonomik devrim 
için yaklaşık aynı tarihin verilebilmesinin tartışılması ayrı bir inceleme konusu 
sayılmalıdır. Ancak, Modern Çağın başlangıcı olarak bu tarihin seçilmesi 
ile uyumlu olduğu açık sayılmalıdır. Modernizmin birinci dalgasının 1789 
Devrimiyle ve ikinci dalgasının 1917 Devrimi ile başladığı ve bunun düşüş tarihi 
olan 1989 ile birlikte de iki yüzyıllık modern çağın bittiği ileri sürülebilir. Mesela, 
Alain Mine, post-sosyalizın döneminin hemen başında, 1993 yılında yazdığı 
kitabına, bu nedenle olmalı, “Yeni Ortaçağ” adını verebilmiştir.35 Düzensizlik, 
kabileciliğin geri dönüşü, merkezsiz bir dünya, gri toplumların doğuşu (özellikle 
mafya ve yolsuzluk), aklın geri çekilişi, “öteki” korkusu, bu yeni ortaçağı tasvir 
ederken kullandığı tanımlamalar olmaktadır:

“Sosyalizmin ölümü, bu bakımdan düzen felsefelerinin bitişini ifade 
etmektedir. Yalnız komünizmin değil, sosyalizmin de ölümü. Yıkılan sadece 
doğaya aykırı olan fosilleşmiş bir sistem değildir. Ayrıca, toplumların bir 
umut adına ilerleyebilecekleri ve kolektif örgütlenme bakımından (...) bir 
başka şeyin bulunduğu düşünceleri de yıkılıyor.”36

Buna benzer bir kehanet John Lukacs’ta da görülmektedir:
“Ben fokur fokur kaynayan bir Levanten dünyası görüyorum ilerde, 
haydutlar ve tüccarların egemen oldukları bir alt uygarlık -  Modem 
Çağ’dan önce varolana bir döntiş.”37 

Hatta son derece hacimli olmasına karşın, bazı temel olayları ve bunlardaki 
ABD rolünü “diplomatça” geçiştirme ustalığı sergileyen eserinde Henry 
Kissinger, Soğuk Savaş sonrası dünyanın bir resmini yaparken Wilsonist
34 H allid ay  (1 9 9 9 ), s.398 .

35 M ine (1995).
36 M ine (1 9 9 5 ), s. 185-186.
37 L u k acs (1 9 9 5 ), s.81 .
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idealizm ve iyimserlikten uzak bir tablo çizmektedir. Yeni Dünya Düzeninin, 
ortak güvenlikten uzak, ekonomik rekabetin yoğunlaştığı, ABD’nin primus 
inter pares olacağı bir dünya olacağını öngörmektedir -  kuşkusuz o da 20. 
Yüzyılı bir “Amerikan yüzyılı” olarak görmektedir.38 Henry Kissinger, dönemin 
ABD Başkanı William Clinton’uıı bir konuşmasından ilhamla, ABD'nin 20. 
Yüzyılda üçüncü kez yeni bir dünya düzeni kurmak niyetinde olduğuna işaret 
etmektedir -  birincisi, 1.Dünya Savaşından sonra, İkincisi 2.Dünya Savaşından 
sonra ve nihayet üçüncüsü, Soğuk Savaştan sonra. Yeni dünya düzeninin 
Wilson kavramlarına dayanmaktan çok (liberal uyum ve ortak çıkarlar dünyası), 
Richeliu’nuıı kavramlarına (realist, devletler arası çıkar çatışması dünyasına) 
dayanacağını düşünür gibidir.*

Dolayısıyla, Modern Çağ veya Aydınlanma Çağının bitişinden de söz etmek 
abartılı sayılmamalıdır: Akıl ve insanlığın kolektif kapasitesiyle eşitlik ve 
özgürlük umudunun bitişi.39 Böylelikle, modernist ideoloji önce liberalizm ve 
sonra sosyalizm olarak ortaya çıkmış sayılabilir. Belki de Francis Fukuyama'nın 
“liberalizmin” zaferini ilan ettiği “tarihin sonu” deyimi, aslında bunu ifade 
etmektedir. Francis Fukuyama’nın, 1989yazında,“Tarihin Sonu?” başlıklı üzerinde 
çok tartışılan bir makale yayınladığı iyi bilinmektedir.40 Burada ileri sürdüğü 
düşüncelerin yarattığı yankı büyük olmuştu; bunun üzerine, Francis Fukuyama, 
daha sonra 1992 yılında “Tarihin Sonu ve Son İnsan” adlı, önceki makalesine 
yönelik eleştiri ve görüşleri gözeten bir kitap yayınladı. Burada, revizyondan 
geçirdiği görüşleri yerine, ki daha sonra da görüşlerinde pek çok zigzag çizdiğini 
gösterecektir, orijinal görüşlerinin bulunduğu makalesine başvurulacaktır. Francis 
Fukuyama’nın iddiasının özünü, sosyalizmin artık çözüldüğü ve liberalizmin 
zafer kazandığı oluşturmaktadır. Artık, yenilgiye uğrayan komünizm ve faşizm 
bir yana, milliyetçilik veya dinsel akımlar da liberalizme rakip olamayacaklardır. 
Francis Fukuyama, 1989 yazında, artık sosyalist sistemin çözüldüğünden güvenli 
biçimde yazdığı bu makalede, bunu yalnızca Soğuk Savaşın veya tarihin özel 
bir periyodunun sona erişi olarak değil, “tarihin sonu” olarak görmektedir. Bıı 
anlamda, tarih (ve kuşkusuz liberalizmin rakipsiz kalması anlamında, kendisi 
tersini söylese de ideolojiler) sona ermiştir. Mesela, tarihin sonunu "insanlığın 
ideolojik evriminin son noktası-Batı liberal demokrasisinin evrenselleşmesi” 
olarak tanımladığından, hem tarihin hem de ideolojilerin sonunu kastetmiş 
olmaktadır. “Tarihin sonu” fikrini esinlendiği Hegel’in tarih felsefesine de 
A. Kojeve üzerinden atıf  yapmakta ve bu arada Karl Marx’da da bu fikrin
38 K iss in g er, a .g .c ., s .781 -811 .

* U lu sla ra ras ı İ lişk ile r  d is ip lin in  iki tem el ak ım ı o la rak  libe ra lizm  ve  rea lizm , u yum  vey a
ça tışm a , iy im se rlik  vey a  k ö tü m serlik , o la rak  H enry  K iss in g e r ’in k itab ın d a  W ilson  ve
R ic h e lic u ’n u n  k iş ilik le rin d e  so m u tlaşm ak tad ır.

39  M ine " Yıkını, ortak umut mitosunu hile etkiliyor ” d em ek ted ir. B k z .a .g .e ., s. 186.
4 0  F ra n c is  F u k u y am a, “ T h e  E nd  o f  H is to ry  ? ” , The National Interest, S u m m e r 1989.
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bulunduğunu söylemektedir - aslında Marx, komünizmin gelişiyle tarihin 
sonundan değil, fakat “insanlığın tarih öncesinin sona ereceğinden ” söz etmişti. 
Ancak bu bir yana, Francis Fukuyama, liberalizmin zaferinden söz ederken, 
bir hüznü de hissettirmektedir. Mesela, tarihin sonunun çok kederli bir devir 
olacağını söylemekte ve “tanınma için mücadele ”, “tamamen soyut bir amaç 
için yaşamını gönüllü olarak riske atma ” ve “cesaret, hayalgücii, idealizm gibi 
değerlerle anılan dünya ölçeğindeki ideolojik mücadelenin ” yerini “ekonomik 
hesaplama, teknik sorunların sonsuz çözümleri, çevresel ilgiler ve karmaşıklaşmış 
tüketici taleplerinin tatm ini” alacaktır. Makalesinin son cümlesinde, “tarihin 
sonundaki sıkıcılıktan ”, söz etmektedir. Francis Fukuyama’nın, zafer kazanmış 
olduğunu iddia ettiği liberalizmin dünyasını “romantik” bulmadığı izlenimi veren 
cümleleri, belki de sosyalizmin çözülüşü ile ABD için de zembereği boşanan bir 
gelecek dünyanın sezgisini dile getirmektedir.

Son olarak, 20. Yüzyılın “kimin ’’yüzyılı olarak tanımlanabileceğine ilişkin bir 
kısa değerlendirme ile bu alt bölüm bitirilmelidir. Daha önce yer verilen yazarların 
tamamı, bu yüzyılın bir “Amerikan Yüzyılı” olduğunu söylemişlerdi. Bu, tarihin 
öznelerinin bulunduğunun bir anlatımı da sayılmalıdır, diğer bir deyişle belirli 
bir dönemin “karakterine ” hangi “öznenin ” damga vurduğunun belirtilmesi söz 
konusudur. 20. Yüzyılın "Amerikan Yüzyılı ” olarak kabul edilişinin ardında, 
son tahlilde, onun hegemonyasının bulunduğu söylenebilir. 3 Haziran 1997’de 
açıklanan bir Manifestonun ismi, ABD yönetici tabakasının, neoconservativ 
denilen önemli bir bloğunun da buna inandığını ve bunun gelecek yüzyılda da 
sürmesini istediklerini göstermektedir. “ Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi: İlkeler 
Bildirgesi"4' adlı bu manifestoyu imzalayanlar arasında Richard Cheney, Donald 
Rumsfeld, Paul Wolfowitz gibi figürler, George W. Bush’un 2001 yılı başında 
yönetime gelmesiyle ABD’nin önemli görevlerine getirilmiştir: Bu manifestoda, 
Reagan’dan övgüyle söz edilerek, sanki bir “NeoReaganizm” tavsiye ve teklif 
edilmişti. Böylelikle 20. Yüzyılda olduğu gibi, 21. Yüzyılın da bir “Amerikan 
Yüzyılı” olarak yaşanmasını talep etmişlerdi.

Bununla birlikte ve bunlara karşın, mesela Moshe Lewin, 20. Yüzyılın bir 
“Sovyet Yüzyılı ” olduğu düşüncesindedir.42 Ancak, o, Sovyet sisteminin sosyalist 
bir sistem olmadığını da iddia etmekte, bunu ülkenin sisteminde “ekonominin 
sosyalizasyonu” ile “siyasetin demokratikleştirilmesinin” söz konusu olmamasına 
bağlamaktadır.45 Neredeyse tamamen Sovyet kaynaklarını ve arşivlerini 
kullanarak, Sovyetler Birliği’nin içerden bir tarihini yazan yeni tarihli bu
41 w v v w .n ew a in e rican c en tu rv .o ra /s ta tem en to fp rin c in le s .h tin  (E rişim  T arih i: 28 .0 4 .2 0 1 1 ).
42  M oslıe  L ew in  (2 0 0 8 ), Sovyet Yüzyılı, çev . R enaıı A k m an , İstanbu l. İle tiş im  Y ayınları.
43 L ew in  (2 0 0 8 ), s .4 7 2 . M ese la , "modern olmayan modernleştirici bir devlet" (s .3 8 9 ) veya

"siyasi sistemi olmayan bir devlet" (s .4 6 7 ) vey a  “bürokratik mutlakiyetçilik" (s .4 7 6 ) veya  
"kalkındırmacı devlet" (s .4 8 3 ) g ib i n ite lem e le ri k u llan m ak ta  fak a t “ to ta lite rlik ”  n ite lem esin i
“ ta rih se l o la rak  y e te rs iz  ve  tam a m e n  id eo lo jik  o lan  bu k a v ra m ” ( s .4 7 1) o la rak  re d d e tm e k te d ir
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eserinde Moshe Lewin, SSCB’nin 20. Yüzyılın çok önemli bir parçası olduğuna 
işaret etmekle beraber, bu ülkenin dış dünya ile olan ilişkisine pek az yer vermiş, 
esas olarak bu ülkenin iç dinamiklerinin çözümlenmesine odaklanmıştır. Bu 
nedenle olabilir, 20. Yüzyılın Sovyet Yüzyılı olarak nitelemesine dayanak olan 
açık ve ayrıntılı bir değerlendirme eserinde yer almamaktadır. Yine de kitabın 
giriş kısmında Sovyetler Birliği ve ABD liderliğinde tüm dünyada yaşanan 
mücadeleden söz ederken bu konuyla ilgili dayanaklarına kısaca değinmektedir:

“Sovyet rejimi başlangıcından itibaren radikal bir tehdit oluşturdu; bu 
tehdit, Soğuk Savaş döneminde dünyanın kutuplaşması ve silahlanma 
yarışı ve ardından gelen eşi görülmemiş propaganda savaşıyla daha da 
güçlendi. İki taraf da kendini ve çevresindeki dünyayı anlama yeteneğini 
körelten bu yanılgı için yüksek bir bedel ödedi. Toplum, siyaset ve tarih 
alanlarında araştırma özgürlüğü tanımayan Sovyetler Birliği bundan daha 
fazla zarar gördü. Daha yoksul olan da oydu.” 44

Tartışmalı tezlerinin bulunmasına karşın ciddi çalışmasında, Sovyet 
sisteminin sorunlarını, açmazlarım, dinamiklerini tarihsel dönüşümü ile 
açıklayan Lewin, "partinin depolitizasyonıt” adım verdiği süreç sonunda, 
özellikle sistemin son dönemlerinde, partinin bürokrasiye yenildiğini öne 
sürmektedir.45

Sovyet Yüzyılı veya Amerikan Yüzyılı, ikisi birbirini tamamlamaktadır: 
Karşıtların birliği olarak. Yalnız, Sovyetler Birliğinin çözülmesiyle birlikte, 
ABD’niıı de gerilemiş olduğunun hızla ve açıkça ortaya çıkışı şaşırtıcıdır. Sanki 
kapitalist dünyanın bütün büyük ve önemli aktörleri, Avrupa -  özellikle Almanya 
ve Fransa, Japonya, uzak doğu Asya ülkeleri ve hatta Çin, Sovyetler Birliğine 
karşı kendilerinin koruyuculuğunu (bodyguard) yapan ABD’ye “şükranlarını 
sunarak” veda şarkıları söylemeye başlamışlardır. Kapitalist sistemdeki ABD 
hegemonyasının, sanki varlığı Sovyetler Birliğinin varlığına bağlı bir "tiirev 
hegemonya” olduğu ortaya çıkmış gibi görünmektedir. Bu yanıyla, açıklayıcı 
değişken olarak Sovyet varlığı daha ağırlık kazandığından, 20. Yüzyıldaki 
ABD hegemonyasına karşın, dünyanın bu yüzyıldaki “zeitgeist”nda onun daha 
fazla rolü var gibidir. Nihayet, ABD’nin Z.Brzezinski, S.Huntington, B.Lewis, 
F.Fukuyaına ve H.Kissinger gibi stratejistlerinin Sovyet çözülüşünün ardından 
yazdıklarında sergilenen tedirginlik ve ABD yönetimine verdikleri tavsiyeler 
ile Neokonservatiflerin 2001 başında ABD yönetimine gelmeleriyle beraber 
izlenen siyaset, ABD’nin “usulca” sahneyi terk etmeye niyetli olmadığını 
göstermektedir. Dünya, bir “ fetret” dönemindedir. Fetret ise bir ülkede düzenin 
kaybolduğu bir dönem olmakla birlikte, orijinal anlamıyla "iki peygamber ya da

44 Lewin (2008), s.ll.
45 Lewin (2008), s.465.
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hükümdar arasında peygambersiz ya  da hükiimdarsız geçen süre ”46 ankımmı da 
taşımaktadır. Dünya, bugün “peygambersizdir ”,

3. 20. Yüzyıl: Düşüncelerden Sonuçlara

Artık, 20. Yüzyılın ideolojik çözümlemesine daha yakından geçebiliriz.
Bir gerçeklik düzeni olarak modernizm ile bir düşünce düzeni olarak 

modernizmi, analitik olarak ayırmalıyız. Aynı ayrım, postmodemizm için 
de yapılmalıdır. Hem bir gerçeklik tarzı (politik, ekonomik, teknolojik alan) 
hem de bir düşünce düzeni ( geç ondokıızuncıı yüzyılda başlayan bir kültürel 
hareket) olarak modernizmi (ve bu arada postmodernizmi) nesnel ve yetkin 
biçimde derleyerek sunan Krishan Kumar da bu ayrıma benzer biçimde dikkat 
etmektedir.47 Ancak, o bu ayrımı, modernlik ve modernizm terimlerini kullanarak 
yapmaktadır -  fakat aynı ayrımın post modernlik ve postmodemizm olarak 
yapılamayacağını, çiinkü bu fikirde, postmodernizmde, toplumdaki farklı alanlar 
arasındaki ayrımların çökertildiğini söylemektedir.48

Modern çağın başlangıcını 17. Yüzyıl sayanlar, Francis Bacon’ın Advancement 
of Learning (1605) ve Novum Organum’u (1620) ve Descartes’ııı Metot Üzerine 
Söylev’i ( 1637) gibi eserleri veya Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton 
gibi 17. Yüzyılı Bilim Devrimi olarak nitelemeye yol açan bilim adamları 
nedeniyle sayıyor olmalıdırlar. Bunu Rönesans’a kadar geriye taşımak da 
mümkün olmuştur. Modernlik, bir yaklaşımla, kapitalizm de demek olduğundan, 
kapitalizmin şafağı olarak merkantil kapitalizm ile örtüşen Rönesans dönemini 
bir başlangıç saymakta yanlışlık bulunmadığı söylenebilir. Yine de modern çağı, 
iki devrim ile başlatmak, dönüşümün kapsam ve şiddeti, gökyüzüne sıçramanın 
yüksekliğinin ve toprağın derinliklerine sinişinin derecesi bakımından daha 
uygun düşmektedir: Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi. Birisi politik ve diğeri 
ekonomik bu iki devrim, Manş Denizinin iki kıyısında (Fransa ve Britanya) ve 
neredeyse aynı zamanlarda gerçekleşti. Bu iki devrim, modernliğin özü itibariyle 
devrimci (kurumlarda ve düşüncelerde) olması49 bakımından da modernliğin 
doğuşuna pek uygundur. Krishan Kumar da buna işaret etmektedir:

“ Fransız Devrimi modernliğe karakteristik biçim ve bilincini -  akla dayalı 
devrim -  kazandırdıysa, Sanayi Devrimi de maddi tözünü sağlamıştır. Bu 
aşikar noktanın modernlik üzerine kaleme alınan literatürde çok ender 
kabul edilmesi ilginç. Belki de modernliğe ilişkin olarak yazılanların 
birçoğu sosyologlardan ziyade felsefeciler ve kültür tarihçileri tarafından 
yazıldığından, modernlik genellikle düşüncelere dair bir olay, bir ideoloji,

46  A li P ü sk ü llü o ğ lu  (2 0 0 7 ), Türkçe Sözlük, ( 6 .B asım ), İs tan b u l, C an  Y ayın ları, s.685 .
4 7  K rishan  K u m ar (1 9 9 9 ), Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın

Yeni Kuramları, çev. M e h m et K ü çü k , A n k ara . D o st K itab ev i Y ayınları.
48  K u m ar (1 9 9 9 ), s. 127-128.
4 9  K u m ar (1 9 9 9 ), s. 102.
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kültürel bir üslup olarak görülür. Oysa, modern dünyayı, onun aynı 
zamanda sanayi dünyası olduğunu hesaba katmaksızın düşünmek mümkün 
mü gerçekten?”50

Politik ve ekonomik bu iki büyük devrim ile doğan modernizm, çelişkileri ve 
kendini aşma tııtkıısıı duyan eğilimlerle birlikte kapitalizmin doğuşu olmaktadır. 
Bu yepyeni dünya, birbiriyle derinden ilişkili, bazen rekabet ve bazen ittifak 
eden bir tutkuyla yüklü felsefeler çağını (ideolojiler) da başlattı. Buna John 
Schwarzmantel, “İdeoloji Çağı” dedi.51 Ona göre, bu yeni dünyada, dört 
ideoloji ortaya çıktı: Liberalizm, sosyalizm, muhafazakarlık ve milliyetçilik. Bu 
ideolojilerin aralarındaki fark, çelişki ve rekabet nc olursa olsun, modemizmin* 
ürünü olmak gibi bir ortaklıkları bulunuyordu. Bu nedenle olmalı, bu dört politik 
ideoloji modernite tarafından belirlenen bir ortak gündemi paylaşıyordu.52 
Her ideoloji, üç unsuru, eleştiri (critique), hedef (ideal veya vision) ve aktör 
(agency) içeriyordu: Politik ideolojilerin hepsi, mevcut düzene bir eleştiri 
yöneltiyordu; hepsinin “iyi toplum” ile ilgili bir görüşü vardı ve nihayet kusurlu 
olan bu dünyadan daha iyisine geçiş için bir araç veya bir aktör veya bir özne 
teklif ediyorlardı.53 İdeolojilerin paylaştığı ortak gündemi sunan modernite ise 
bir sacayağından kumluydu: Sanayi toplumu, ulus-devlet ve s ın ıf çatışması/ 
siyaseti.54 Bu sacayağı üzerinde, liberalizm ve sosyalizm toplumun ilerleyeceğine 
olan inancı ve bunu sağlamadaki aklın yeteneğine bağlılığı paylaştılar, “ iyi 
toplum” tasarımları farklı olmakla beraber, bu bakımdan kendilerini “modernist” 
ve “üniversalist” saydılar; muhafazakarlık ve bir ölçüde milliyetçilik ise aklın 
üstünlüğüne ve ilerlemeye olan inanç konusunda daha şüpheciydiler ve yerel 
gelenekler ve tikel bağlılıklara daha duyarlıydılar.55 John Schwarzmantel için,

50 Kumar (1999), s. 103-104.
51 Jo h n  S ch w arzm an te l (1 9 9 8 ), The Age o f  Ideology: Political Ideologies from the American 

Revolution to Postmodern Times, N ew  Y ork. N e w  Y ork  U n iv e rs ity  Press.

* John  S ch w a rz m a n te l, m o d em  çağ ı 1776 A m erik an  D evrim i ile  b aş la tm a k ta d ır; bu ise 
k ap ita lizm in  d o ğ u şu n u n  b ilim i o la rak  po litik  ik tisad ın  ku ru cu su  say ılan  A dam  S m ith ’in 
" U lu s la rın  Z e n g in liğ i”  ad lı e se rin in  y a y ın la n m a  tarih id ir. D ev rim ci b ir  b ilim  o la rak  po litik  
ik tisad ın  a r tık  y e r le şm iş  b ir  s is tem  o lan  k ap ita lizm  aç ıs ın d an  so n a  e rd iğ i ta rih  ise  h e rh a ld e  
M arjin a lis t D ev rim in  tem el e se rle r in in , M e n g er-Je v o n s-W alra s ta ra fın d an  y ay ın lan d ığ ı 1871 
say ılm alıd ır. Bu ta r ih  ise  ay n ı za m a n d a  P aris  K o m ü n ü n ü n , F ra n sız  v e  P ru sy a  eg em en le ri 
ta ra fın d an  b as tırıld ığ ı ta rih  o lm ak tad ır. Ö y ley se , o lg u sa l g e rçek lik  ile d ü şü n c e  gerçek liğ i 
a ra s ın d a  b ir  ö rtü şm e /u y u m  g ö rü lm ek ted ir. O  zam an , 1776- 1871 d önem i 19. Y ü zy ıl ve 
id eo lo jik  o la ra k  k las ik  lib e ra liz m in  çağ ı ve  u lu s la ra ra s ı p o litik  heg em o n  o la rak  B ritan y a  
d ö n em i say ılab ilir.

52 S ch w arzm an te l (1 9 9 8 ), s .,v i.
53 S ch w arzm an te l ( 1998 ), s.2 .
54  S ch w a rz m a n te l, p o stm o d ern izm in  m o d ern ite  e leş tir is in in , m o d e m ite n in  k u rucu  unsu rla rı o lan  

bu üç unsu rd ak i y ıp ran m ad an  k ay n ak lan d ığ ın a  işa re t e tm ek ted ir : B ö y le lik le , p o stm o d ern izm , 
b ir  sa ııa y is iz le şm e , u lu s-d ev le tle r in  z ay ıf lam ası ve  s ın ıf  s iy a se tin in  geri çek ilm esi o la rak  o rtaya  
ç ık m ak tad ır.

55 Schvvarm antel (1 9 9 8 ), s. 11 v e  s.6 5 -6 6 .
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modernitenin ürünü bu ideolojilerin “İyi topluma” ulaşmak için kendisine 
misyon atfettikleri “ajan” da farklıydı; liberalizm rasyonel bireye, sosyalizm işçi 
sınıfına, milliyetçilik millete ve muhafazakarlar ise organik topluma dayandılar. 
Ona göre, bugün ınodernizmin ve onun ideolojilerinin krizini, modemizmin 
sacayakları olan “sanayi toplumu”, “ulus devlet”, “sınıf siyaseti”nde yaşanan 
değişimler belirlemektedir. Çünkü, modem toplumlarda artık bir sanayisizleşme 
eğilimi bulunmaktadır; ulus devletler küreselleşme ile zayıflamıştır; ve işçi 
sınıfının politik ve ekonomik gücü örselenmiştir.

Liberalizm, kapitalizmin kurucu ideolojisi idi. Diğerleri gibi, o da tarihsel 
evrime uygun dönüşümü ile birlikte incelenmelidir. Liberalizm açısından, 
özgürlük, emeğin serfiikten kurtularak piyasaya tabi olabilmesi ve burjuvazinin 
devleti aristokrasinin hegemonyasından kurtarması; eşitlik, sözleşme tarafları 
olarak hukuksal ve biçimsel statü olarak söz konusuydu. Ancak, liberalizmi, 
felsefi ve özellikle etik öğretiler açısından irdeleyen bir çalışmada, üç ayrı 
aşamaya denk düşen üç ayrı “liberalizm” ayırt edilmektedir.56 Francisco Vergara, 
neredeyse özgürlüğün çok az olmasını salık veren ve John Locke ile temsil edilen 
düşünceyepre-liberal düşünce ailesi demekle; Smith-Turgot-Jefferson ile temsil 
edilen ve geniş ifade özgürlüğüne, kişisel, ekonomik ve dinsel geniş bir özgürlük 
alanını salık veren bir toplum tasarısına klasik liberalizm adını vermekte; ve 
nihayet F.Hayek-M.Fricdman ile temsil edilen ve kamu otoritesine verilecek her 
rolü reddeden, bireyin ve işletmelerin ise her türlü özgürlüğüne son derece geniş 
bir alan bırakılmasını savunanan tipini ise ultra-liberalizm olarak nitelemektedir. 
Francisco Vergera, klasik liberalizmin bir taraftarı olarak, pre-liberalizmi ve ııllra- 
liberalizmi, etik öğretilere dayalı bir çözümlemeyle eleştirmektedir. Mesela, o, bir 
pre-liberal olarak nitelediği John Lockc'ın, 1688 İngiliz Devrimini meşrulaştıran 
gerekçeleri kuramlaştırmakla birlikte, köleliği meşru sayması, ateizm düşüncesine 
karşı sansürü savunması ve merkantilist görüşleri nedeniyle, klasik liberalizmden 
ayrı tutulması gerektiğini ileri sürmektedir.57 Benzer biçimde, 19. Yüzyılda 
Frederic Bastiat’ın ve günümüzde F.Hayek ile M.Friedman gibi yazarların 
M.Thatcher ve R.Reagan gibi politikacıların ekonomi siyasetlerine öncülük 
eden düşüncelerinin, yani ultra-liberalizmin, devletin yerine getirmesi gereken 
görevleri bulunduğunun neredeyse bütünüyle reddedilmesi ve kendi organını 
satma ve uyuşturucu kullanma özgürlüğü ile tıp mesleğini icra etmek için idari 
izinlere karşı olmaya uzanan bir özgürlük savunusunun da klasik liberalizmden 
ayrı düştüğünü belirtmektedir.58 Francisco Vergera, devlet müdahalesinin ve 
özgürlüğün sınırları konularında klasik liberalizmin, ultra liberallerden kesinlikle 
ayrıldığını ikna edici biçimde ileri sürmektedir:

56 F ra n c isco  V ergara(2006), Liberalizmin Felsefi Temelleri: Liberalizm ve Etik, çev. B ü len t
A rıb aş, İstanbu l İle tiş im  Y ayınları.

57 V ergcra(2006), s. 14.
58 V ergera(2006), s. 166 -190 .
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“Klasik liberaller, her müdahaleye karşı olmadıkları gibi önlerine gelen her 
özgürlükten yana da değildirler. Nitekim, klasik liberallerin hiçbiri anne 
babalara çocuklarını okutup okutmama özgürlüğünü tanımamıştı; hepsi 
işletmelerin fiyatlar üzerinde anlaşmaya varma ya da pazarları paylaşma 
özgürlüklerini eleştirmişti.”59

Liberalizmin bu dönüşümü, kuşkusuz, kapitalizmin dönüşümünün bir türevi 
sayılmalıdır. Kurulurken devrimci, yerleştikten sonra tutucu ve seçeneği artık 
doğduktan sonra gericileşen her düzen gibi.

Bu nedenle, liberalizmin, özgürlük ve ilerleme (liberty and progress) olan 
diskuru, 19. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde düzen ve ilerleme (order and 
progress) halini aldı. 20. Yüzyılın son çeyreğinde ise egemen diskur olan ultra- 
liberalizm (order and order, denebilir), klasik liberalizmden yalnızca farklı değil 
fakat onun reddi olarak kabul edilmelidir. 1776’da büyük ahlak felsefesi filozofu 
Adam Smith’ten başlayan ve 1871’de Menger-Jevons-Walras ile büyük darbe 
gören klasik liberalizm, nihayet 1974’de F. Hayek’e Nobel İktisat Ödülünün 
verilmesiyle birlikte kendi ömrünü tamamlamış sayılabilir. Çağdaş İngiliz 
liberallerinden John Gray’deki dikkat çekici karamsarlık bu nedenle şaşırtıcı 
sayılmamalıdır. Siyasal düşünce incelemelerinden oluşan bir kitabının adı 
“Post-LiberalizırT’dir.60 Burada, özellikle “Liberalizm İçin Bir Mezar Yazıtı” 
ve “Tarihin Sonu mu Liberalizmin Sonu mu?” ve “Liberalizmde Ne Öldü Ne 
Kaldı?” başlıklı makalelerinde, bu kötümserlik belirgindir. Birinci makalede, 
özellikle, (Francisco Vergera’nın klasik liberalizm adını verdiği akımın 
sembollerinden) John Stuart Mill’de temsil edilen liberalizmin sona erdiğini 
söylemektedir. İkincisinde, liberal demokratik kurumların adalet ve insan iyiliği 
için gerekli olduklarını göstermede başarısız olduklarını iddia etmektedir. 
Böylelikle de Francis Fukuyama’nın “liberal demokrasiyi tarihin teleosu” olarak 
nitelediği görüşlerine katılmamaktadır. Nihayet, sözü edilen üçüncü makalesinde, 
kuramsal liberalizmin dört temel unsuru olarak saydığı, evrenselcilik, bireycilik, 
eşitlikçilik ve iyimserlik unsurları ekseninde, liberalizmin başarılı olup 
olmadığını değerlendirmektedir. Bunları sağlamada liberalizmin “başarısız bir 
proje” olduğunu söylemekte ve ondan kalan en önemli şeyin, içinde “çeşitliliğin” 
barınmasına olanak tanıdığı için “sivil toplum” olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 
Bu kötümserlik, aynı yazarın daha sonra yazdığı bir eserinde daha da yoğundur.61 
Buradaki kötümserlik liberalizmin başarısız bir proje olarak değerlendirilmesinin

59  V ergera (2 0 0 6 ), s. 16-17. H atta  F .V ergera, g ü n ü m ü z  to p lam ım d a  y e r  a lan  ta rım  k es im in d e  
fiy a tla rın  d ü zen len m es i, k itlese l d ev le t eğ itim  s is tem in in  k u ru lm a sı, so sy a l g ü v e n lik  sis tem i 
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ötesine geçmekte, Hümanizm’den ve Aydınlanma’dan başlayarak bir bütün 
olarak Batı uygarlığına karşı inançsızlığa dönüşmektedir. Hatta, burada artık, 
bilim ve teknolojiye duyulan güven ile ilerleme fikrine inanç bir yana bırakılmış; 
ahlaki bir düzenin varlığının kırılganlığına inanan, moderııizmin kurumlanılın 
üstünlüğüne/gerekliliğine kuşku duyulan ve nihayet insan doğasının “kötü” 
olduğuna ilişkin sosyobiyolojik bazı görüşlere uzanan bir karamsarlık derecesine 
ulaşılmıştır.

Sosyalizm de liberalizm gibi modernist vc üniversalist idi. Liberalizmin diskuru 
olan “özgürlük”, “eşitlik” ve “kardeşlik” ideallerini, kuşkusuz başka içerik ve 
bağlamda benimsedi ve fakat bu ideallerin kapitalizmde gerçekleşemeyeceğini ileri 
sürdü. Hegelyeıı anlamda bunları aşmayı, (Almancası ile “aufhebung”, içererek 
ve reddederek aşmayı) hedefledi. Bu yanıyla, sosyalizm belki de modernizmin 
“özü” (epitome) idi.62 Liberalizmin, insanın kurtuluşu ve ilerlemesinin dayanağı 
olan ve rasyonel bireyin içinde varolacağı sivil toplumu, sosyalizm sınıflı 
ve irrasyonel bir eşitsizlik alanı olarak değerlendirdi.63 Üretim ilişkilerinin 
dönüştürülmesi ile üretici güçlerin -  ki en nadide formu olarak “insan” sayıldı 
-gelişeceği bir özgürlük ve eşitlik dünyası hayal edildi. Bu anlamda, kapitalizm 
eski rejimden kurtuluş olarak algılandı ve olumlandı; fakat onun da kusurlu ve 
yetersiz doğası, aşılmak istendi. J. Schumpeter’in kapitalist dinamiği tanımlarken 
kullandığı ünlü “yaratıcı yıkım” teriminin içeriği daha öncc Marx ve Engels’in 
“Komünist Manifesto” eserinin satırlarında yer aldı. “Kıtlığın” ve “ insanlığın 
tarih öncesinin” aşıldığı bir dünya tutkusunun anlatımı olarak sosyalizmin 
maddi zemininin gelişmiş kapitalizmde bulunduğu düşünüldü. Ancak, o, zayıf 
topraklarda doğdu ve verimli topraklarda gelişemedi; bir kuşatma (Containment) 
doktrini* ile çökertildi. Batı dünyasında “refah devleti” ile birleşik bir sosyal 
demokrat harekete dönüştü. Sistemin çözülüşü ile birlikte, bir ara ABD’de ve Batı 
Avrupa’da neoliberalizmi / ultrliberalizmi yumuşatarak uygulama perspektifi ile 
ortaya çıkan “üçüncü yol” oldu; daha sonra bu kadarı bile güç ve gündemden 
düştü.

Milliyetçilik ise daha çelişik bir ideoloji olarak doğdu. Burada, millet teorileri 
gibi son derece geniş bir literatüre başvurulmaksızın onun yalnızca, modernitedeki 
konumu ve onunla ilişkisine yer verilmesi kabul görmelidir. Feodalizmin 
çözülürken, merkantilizmin belirdiği iyi bilinmektedir; milliyetçilik, eski düzenin
62  S ch w arzm an te l ( 1998 ), s .87.
63 S ch w arzm an te l, (1 9 9 8 ), s .89 .

* A B D ’n in  M o sk o v a  B ü y ü k e lç iliğ i m em u ru  G eo rg e  K cıınan , önce , U zun  T e lg ra f  (L o ııg  
T e leg ram ) o la rak  b ilin e n  v e  M o sk o v a ’d an  W a s h in g to n ^  g ö n d erd iğ i b ir  te lg ra fı, d ah a  so n ra  
194 7 ’d e  F ore ign  A ffa irs d e rg is in d e  “ X ” im zas ıy la  y ay ın lad ı. B u ün lü  te lg ra f-y az ıd a , S S C B ’nin 
uzun  ve  sa b ırlı b ir  m ü cad e ley i g ö ze  a la rak  k u şa tılm as ı s tra te jis in i te k lif  ed iy o rd u . B kz. H enry  
K isinger, a .g .e ., s .4 2 7 -4 5 3 .
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aile-cemaat-dinsellik gibi bağlarını da içeren ve fakat onlardan başka bir bağ 
teklif etti. Bir yeni “öteki” tanımladı veya daha doğrusu bir yeni “ötekiiik ölçütü” 
ileri sürdü: Millet. Kendini ve ötekinin tanımlamanın bir yeni ölçütü olarak 
İngilizce karşılığı olan “nation” kelimesinin Latince kökeni “natio” Roma’da 
küçültücü (derogatory) bir anlamda ve statüleri Roma yurttaşlarından aşağıda 
olan “aynı coğrafi bölgeden gelen yabancı gruplar" için kullanılmıştı.64 Hatta, 
yine bu anlamda olmak üzere, coğrafi veya dilsel bakımdan ilgili bölgelerden Batı 
Hristiyaıılığı tarafından paylaşılan üniversitelere gelen öğrenci topluluklarına 
uygulandı: Mesela, Paris Üniversitesinde, “nation de France” deyimi Fransa, 
İtalya ve İspanya’dan gelen bütün öğrencileri içeriyordu; “nation de Germanie” 
terimi de İngiltere ve Almanya’dan gelenleri vs.65 Hiç şüphesiz, millet (nation) 
kelimesinin zikzaklı bir semantik dönüşümü oldu; kronolojik olarak önce "bir 
yabancılar grubu”, sonra “bir kanaat topluluğu”, sonra “bir e lit”, daha sonra 
“bir egemen halk” ve nihayet “bir yegane halk” halini aldı.66 Millet (nation) 
kelimesinin kökeni ve semantik evrimi daha ayrıntılı biçimde Eric Hobsbavvm’ın 
eserinde de yer almaktadır.67 Esas olarak, Ernest Renan’ın 1882 yılında verdiği 
ünlü “Millet Nedir ?” adlı konferansında sunduğu görüşlere yakın görüşleri dile 
getiren bu eserinde Eric Hobsbavvm, Renan’ın “bir millet, her gün yenilenen 
bir plebisittir” sözüne katılmakla beraber, bir millet olmak, yaratmak için millet 
olma iradesinin yeteceğini düşündüren “voluntarizm” kutbuna süriiklenilmemesi 
için de uyarıda bulunmaktadır.68 Bununla birlikte, milletlerin oluşumunda 
yapaylık, icat ve sosyal mühendislik unsurlarını vurgulayacağını söylemeden 
de geçememektedir.69 Ancak burada konumuz açısından, milliyetçiliğin modern 
bir ideoloji olduğu vurgusu önem taşımaktadır: Kurucu “unsurları eski” ve fakat 
bir “bileşim olarak yeni”. Hatta, onu oluşturan eski unsurların da “yeniden” 
yorumlanması, biçimlendirilmesi veya icadı gerekir.** Bu unsurlar, millet denilen 
politik birliğin kurucu unsurları, dil, din, etnik köken veya coğrafi ortaklık olarak 
ortaya çıkabilmektedir ama bunların da “millet” inşa edilirken “ icat” edildikleri, 
millet teorisinde bir ortak yaklaşım sayılabilir.

Milliyetçiliğin motivasyonu nedir? Bu soruya verilecek cevap, milliyetçiliğin 
modernite ile ilişkisini ve onunla yaşadığı gerilimi anlamak açısından kritiktir.
64 L iah  G reen fe ld  (1 9 9 2 ), Nationalism: Fi ve Roads lo Moderni/y, C a m b rid g e , H arv ard  U n iv crsity  

P r e s s , s.4 .
65 G reen fe ld  (1 9 9 2 ), s.4 .
66 G reen fe ld  (1 9 9 2 ), s.4-9 .
67 E ric  J. H obsbavvm  (1 9 9 5 ), 1780’deıı Günümüze Milletler ve Milliyetçilik: Program, Mit, 

Gerçeklik, (2 . B ask ı), çev. O sm a n  A kın lıay , İstan b u l, A yrın tı Y ayın ları, s .29 -64 .
68  H obsbavvm  (1 9 9 5 ), s .21 -22 .
69  H obsbavvm  (1 9 9 5 ), s.24 .

** M .K em al A ta tü rk ’ün C u m h u riy e ti k u rd u k tan  so n ra , “ D il. T arih  v e  C o ğ ra fy a  F ak ü lte s i” ni 
k u rm ası ve  b u ray a  özel ö n em  v erm esi b ir rastlan tı sa y ılm am alıd ır . D il. tarih  ve co ğ ra fy a , po litik  
b ir  b ir lik  o la rak  m ille tin  in şa s ın d a  k ritik  u n su rla r  a rasındad ır.
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“Milliyetçiliğin milletinin" oluşumunda, kapitalizmin ve milli pazarın doğuş 
ihtiyacı bilinmektedir. Bir politik birlik olarak milletin oluşumunda, iç 
gümrüklerin tasfiyesi ve milli pazarı kuran dış gümrüklerin önemi de yeterince 
bilinmektedir. Hatta, L.Greenfeld, ilk milliyetçiliğin İngiltere’de göründüğünü 
öne sürse de. Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi ile birlikte, milliyetçilik 
“eşitsiz gelişmeye bir cevap” olarak yaygınlaştı; geri yerlerde daha gelişmiş 
olanları yakalamak tutkusu olarak ortaya çıktı.70 Buna benzer biçimde, Antoııis 
Liakos “Gecikmişlerin milliyetçilikleri daha giiçlüydü” demektedir.71 Diğer 
taraftan, John Scluvarzmantel’in aynı yerde işaret ettiği üzere, modernitenin 
sacayaklarından olan milli devlet, üyelerine kültürel ve politik bir kimlik 
duygusu, milli pazar olarak bir ekonomik birim ve kendi yurttaşlarını muhafaza 
eden bir politik egemenlik sundu.72 Hem modernliğe bir hızlı ulaşma yolu73 hem 
de geleneksel, etnik ve yerel unsurlara dayanmak biçiminde yaşadığı bir gerilim 
burada önem taşımaktadır.74 Bu yanıyla, aynı kaynakta yerinde bir vurgulamayla, 
milliyetçilik hem premodernizm ile hem de modernizın ile ilişkili "Janus”(iki 
yüzü olan Roma tanrısı) benzeri çift boyutlu bir ideoloji olmuştur. Bu yanıyla 
milliyetçiliğin geçmişe dayanarak geleceğe hızlı ulaşmayı isteyenlerin ideolojisi 
olduğu söylenebilir.

Modern çağda, milliyetçiliğin ilk dalgası Amerikan ve Fransız devrimleri 
ile oldu; İkincisi, 19. Yüzyılın sonlan ile 20. Yüzyılın başlarında ve özellikle 
Osmanlı. Avusturva-Macaristan ve Rusya İmparatorluklarında meydana geldi;
70 “ D em ir, ç im en to , k u m , k a la s  v b ."  esk i o lab iliy o r  a m a  b ir “ m im ari ta sa rım ”  ile yen i b ir  “y a p ı” 

m ey d an a  g e tireb iliy o r; ü ste lik  “ y a p ı”  m ey d an a  g e tir ilirk en  bu u n su rla r  d a  “ d ö n ü ştü rü lü y o r” . 
B urada , bu  in şaa tın  m ey d a n a  g e tir iliş in d e  d ev le tle re  ço k  ö n em li b ir rol d ü şm e k te d ir , ha tta  
d ev le t, ço ğ u  zam an  m ille tten  ö n ce  g e lm ek ted ir . B ir d e  bu u n su rla rın  ö n em i, ağ ır lığ ı, h e r m im ari 
ta sa rım d a  fark lı o lab iliy o r. B ü tün  bun lar, m ille t teo ris in in  h er m illi o lu şu m a  ilişk in  ö zg ü llü ğ ü n  
d ik k a te  a lm ası g e rek tiğ i an lam ın a  gelm ek ted ir.

S ch w arzm an te l (1 9 9 8 ), s.5 .
71 A n to n is  L iakos (2 0 0 8 ), Dünyayı Değiştirmek İsteyenler, Ulusu Nasıl Tasavvur Eltiler?, çev. 

M e rih  E ro l, İs tanbu l. İle tiş im  Y ayın ları, s .7 8 . Bu eser, so sy a lis t d ü şü n ü rle rin  “ m ille t m ese le s in i”  
ta rih se l b a k ım d an  iyi b ir  su nuşudur.

72 B urada , F ra n cesc o  V ergera’ııın u ltra  liberal say d ığ ı H ay ek  ve  M ises  g ib i isim lerin  
m u h a fa z a k a r  o la rak  d eğ e rlen d irilm es i önem lid ir. H er b ak ım d a n , H ayek  v e  M ises, k lasik  
libera l sa y ılm am ak ta d ır . N itek im , g ü n ü m ü zü n  ö n em li lib e ra lle rin d en  Jo h n  G ra y 'i ı ı  b ir 
m a k a le s in in  b aş lığ ı tam  da  budur: “ B ir M u h a fa z a k a r O la rak  H ay ek ” . B u m ak a le s in d e  John  
G ray , H a y c k ’in M ark sizm  ve  M ill’d en  son rak i L ib e ra lizm  g ib i m o d em  rad ik a l h a rek e tle rin  
k o n s trü k tiv is t ra sy o n a lizm in in , g e len ek  ve ö n y a rg ıla rı ihm al ed erek  m u azzam  zım n i b ilg i 
s to k u n u n  ö n em in i g ö rm ed ik le ri f ik rine  d ay a lı b ir  z e m in d e  k o n u y u  ta rtışm ak tad ır. Jo h n  G ray, 
I la y e k ’in ken d is in i m u h a fa z a k a r  o la rak  g ö rm ed iğ in i ifade  e tm e s in e  rağ m en , o n u n  so sy a lizm in  
p lan lam a  a n la y ış ın a  v e  k ap ita lizm d e  d ev le t m ü d a h a le c iliğ in e  k a rş ıtlığ ın ın  k las ik  lib e ra lizm d en  
ayrı o la rak , “ep is te ıııo lo jik  o la n a k s ız lığ a ”  d ay an d ırm asın ı değerli b u lm ak tad ır. B kz. Jo h n  G ray  
(2 0 0 4 ), “ B ir M u h a fa z a k â r O la rak  H a y e k ” , Post-Liberalizm: Siyasal Düşünce İncelemeleri, çev. 
M ü fit G ünay , A n k ara . D ost K itabev i Y ayın ları iç in d e , s .4 4 -5 1 .

73 I.iah  G re e n fe ld ’in  y u k a rıd a  y e r  v erilen  e se rin in  a ltb aş lığ ı da  "modernliğe giden beş yol " idi.
74  Sehvvarzmantel (1 9 9 8 ), s. 131 - 148.
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üçüncü milliyetçi dalga, 2.Dünya savaşının sonrasında sömürgecilik karşıtı 
hareketler olarak Üçüncü Dünya milliyetçiliği idi ve nihayet sonuncusu, 20. 
Yüzyılın sonlarında sosyalist sistemin çözülüşü ile doğdıı.75 Öyleyse, her büyük 
savaş ve devrim sonrası ile yeni milliyetçilik dalgası arasında bir korelasyon 
bulunduğu ileri sürülebilir.

Muhafazakârlık ise modernizme karşıt ve fakat modernliğe özgü bir ideoloji 
olarak doğmuştu. İnsan aklının zayıflığına olan inancı ve modem toplumsal 
dönüşüme protestosu, piyasanın geleneksel toplumsal bağları çözücü etkilerine 
tepki, hiyerarşik ve gelenekçi eski topluma duyulan özlem ile anılabilir. 76 Bu 
yanıyla muhafazakârlık, modemizmin anti-modernist ideolojisi olmaktadır.

Muhafazakâr ideolojinin, birisi 1790-1810 döneminde Avrupa’da ve diğeri 
1950-1970 döneminde ABD’de olmak üzere iki önemli sıçrama dönemi 
olduğuna işaret eden bir inceleme, 1980 ve sonrası dönemi ihmal etmektedir.77 Bu 
incelemeye göre, ilk muhafazakârlık dalgası, Fransız Devrimine karşı, özellikle 
Edmund Burke ismiyle simgelenmektedir; ikinci dalganın ise ABD’de “New 
Deal” siyasetine karşı, sembolik isimleri arasında, 1950’lerde Mises, Hayek, 
Kirk, Weaver ve Buckley’in bulunduğu isimler sayılmaktadır.78 Birinci dalgaya 
“orijinal muhafazakarlık” denebilir, çünkü feodalitenin kurumlanılın Fransız 
Devrimi tarafından tasfiyesi ile kapitalizmin iktidarının doğuşuna duyulan 
bir feodal tepki idi. Orijinal anlamıyla, muhafazakarlık, kapitalist kurumlara 
muhalefet anlamını taşırken, özellikle 2.Dünya Savaşının hemen sonrasında 
sosyalist sistemin doğuşu ile birlikte, bu kez sosyalizme karşı muhalefet içeriğini 
edinmiştir. Albert O. Hirschman da “reaksiyonerliğin retoriğini” çözümlediği 
bir eserinde, üç ayrı olgu bağlamında üç tip retoriği ayırt etmektedir.79 Burada 
Hirschman, bu üç ayrı olguyu, 1789 Devrimi, genel ve eşit oy hakkı, refah 
devleti olarak saymakta ve bunlara karşı “boşunalık tezi”, “aksi tesir tezi”, 
“tehlikeye atma tezi” olarak üç ayrı tipte reaksiyoner retorik ayırt etmektedir. 
Bu çalışmanın analitik değerinin yanı sıra, reaksiyon gösterilen olgular bu 
akımın kendisine ilişkin değerlendirmelerde ölçüt sayılabilecek değerdedir ve 
daha önceki görüşleri teyit edici niteliktedir. Bu çalışmada da muhafazakârlığın 
özellikle 1789 Devrimi ile refah devletine itiraz ederken kullandığı retorik 
ayrıntılı çözümlemeye tabi tutulmuştur. Nihayet, muhafazakârlık için bir diğer 
dalga daha tesbit edilebilir: 1980’li yıllarda başlayan M. Thatcher, R.Reagan

75 S ch w arzm an te l ( 19 9 8 ), s. 14 3 -1 4 5 .
76 S ch w arzm an te l (1 9 9 8 ), s. 11 i .
77 B .B era t Ö z ip ek  ve  K udret B ü lbü l (2 0 0 7 ). "G iriş : R obert N isb e t’i O k u m a k ” , R obert N isbe t, 

Muhafazakarlık: Diiş ve Gerçek, ç ev .M .F a tih  S eren li ve K udret B ü lbü l, A n k ara . K adim  
Y ayın ları, s. 1-17.

78 Ö z ip e k  ve  B ü lbü l (2 0 0 7 ), s.5 .
79 A lb e rt O . H irsch m an  (1 9 9 4 ), Gericiliğin Retoriği, çev. Y avuz A logaıı, İs tanbu l, İ le tiş im  

Y ayın ları.
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ve H.Kohl’ün uyguladıkları neoliberal ekonomik politikanın bir destekçisi ve 
2.Soğuk Savaşın bir unsuru olarak. Bunun bir devamı olarak, özellikle 1990’dan 
sonra neoliberalizm veya ultra liberalizmin hegemonik döneminde, bütün nesne 
ve ilişkileri “piyasalaştırmanın” toplumu çözücü etkisine ve doğabilecek itiraza 
karşı bir müsekkin fonksiyonu üstlenmiştir. Bu açıdan, neoliberalizm siyasetinin 
temel kurumlan, muhafazakârlığın yerel idareler-vakıflar-STK-ceırıaat yapıları 
üzerinden toplumsallığı desteklemesini tavsiye etmeleri şaşırtıcı sayılmamalıdır. 
Bir feodal ilkeler bütünü olarak muhafazakârlık, kapitalizme karşı çıkarak 
doğdu80, ancak kapitalizmin yerleşmesiyle ve sosyalist ideolojinin bu sisteme 
alternatif olarak ortaya çıkışıyla birlikte, kapitalizmin bazı sonuçlarına karşı 
eleştirel ve fakat onu özellikle özel mülkiyet kurumu açısından sosyalizme karşı 
savunan bir ideolojik konumlanışa dönüştü. Muhafazakârlık, devlet ile birey 
arasında bir aracı kurumların varlığını savundu: Aile, yerel topluluklar, köy veya 
mahalle, dinsel kurum ve topluluklar, devletin gereksiz bulunduğu bir müşterek 
yardım  biçimleri olarak kabul edildi.81 Ancak, esasında, muhafazakârlığın 
bireyin devlete karşı korumasından çok, piyasaya karşı korunmasında bir rol 
üstlenmeye çalıştığı söylenmelidir. Neredeyse evrensel biçimde, neoliberal 
veya ultraliberal siyasetin uygulanması, ancak muhafazakârlığın sağlayabildiği 
toplumsal destek ile mümkün olmuştur. Mesela, “muhafazakarlığın peygamberi” 
sayılan, Fransız Devrimi ve Jakobenizmin şedit düşmanı İngiliz Edmund Burke, 
Fransız Devrimitıin toplumu bireyselleştirmesine ve rasyonelleştirmesine karşı 
çıkarken özel mülkiyet kurumunu da ısrarlı biçimde savundu82: Muhafazakar 
Robert A. Nisbet açıkça “Laissez-faire ve adem-i merkeziyet Burke ’te hakimdir " 
demektedir.83 Üstelik laissez-faire yandaşlığı, yalnızca Burke için değil, diğer 
muhafazakârlar için de geçerlidir:

“Disraeli, Newman, Tocqueville, Bourget, Godkin, Babbitt’den başlayarak 
günümüz muhafazakarlardan Oakeshott, Voegelin, Jouvenel ve Kirk 
gibi muhafazakarlara kadar tümü politik devletin, ekonomik, sosyal ve 
ahlaki işlerden olabildiğince geri durması gerektiğini; ve ancak böyle 
yapm ayla  ailenin, mahallenin ve gönüllü ortak birliğin güçlenmesinin ve 
genişlemesinin mümkün olacağını vurgulamıştır.”84 

Tocqueville gibi ünlü bir F ransız m uhafazakârı, m ecliste düzenli olarak 
varlıklı s ın ıf  lehine oy kullanm ıştı, ayrıca:

80  M e se la , m u h a fa z a k a r  R o b ert A . N isb e t, aç ık  b iç im d e , m u h afazak a rlığ ın  b ir  feodal ilk e le r 
o ld u ğ u n u  y azm ak tad ır. B kz. R o b e rt A. N isb e t, Muhafazakarlık: Düş ve Gerçek, (2 0 0 7 ). A nkara , 
çev. M .F a tih  S eren li v e  K u d re t B ü lbü l, K ad im  Y ayın ları, s .73 .

81 N isb e t (2 0 0 7 ). s .1 2 2 -1 2 3 .
82 N isb e t (2 0 0 7 ), s .49 . E d m u n d  B u rk e ,’ın 179 0 ’d a  F ra n sız  D ev rim in d en  h em en  so n ra , “ F ransız  

D evrim i Ü ze rin e  D ü şü n ce le r”  adlı b ir  e se ri, h a la  m u h a fa z a k a r  id eo lo jin in  en ö n em li eseri 
sa y ıla b ilir

83 N isb e t (2 0 0 7 ), s .91 .
84 N isb e t (2 0 0 7 ), s .9 4 -9 5 .
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“ . . .“ticaretin yasalarını ‘Tanrıların yasası’” olarak görerek, tamamen 
laissez-faire ilkesini benimsemiş, Tanrı’nın verdiği talihsizliklerin hiiktimet 
tarafından azaltılacağını düşünen ‘kandırılmış’ insanları aşağılamış; 
hükümet başkanı Lamartine’i yasama meclisinin etrafında toplanan işsiz 
kalabalıkları silahlı güçlerle dağıtmadığı için şiddetle eleştirmiş; ve son 
olarak Edmund Bıırke'e güçlü bir hayranlık duymuştur.”85

Modernizmin ideolojilerinin, modemizmin başlangıcından itibaren ve 
“yüzyıllar” ile ilişkisinin kısa tarihi böylelikle ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Modernizmin iki sütunu olarak, sosyalist sistemin ortadan kalktığı ve kapitalist 
sistemin insanlığa artık bir “vizyon” sunamadığı bir dünyada, bütün ideolojilerin 
kriz yaşaması son derece doğal sayılmalıdır. İdeoloji olarak postmodeınizm ise 
tasvir edilen demodemizasyon sürecinin sembolü, yansıtıcısı ve meşrulaştırıcısı 
olmaktadır.

4. Epilog

Bir tarihsel gerçeklik tarzı olarak modernizmin, ayırt edici niteliklerinin 
tanımlanışı büyük bir çeşitliliği barındırmaktadır. Bu tanımlama biçiminin 
kendisi de modernizmin her ideolojisinin tarihteki konumunu sergileyen bir 
ölçüt olmaktadır. 1789-1989 çağının toplumsal varoluş tarzı olarak modemizmi, 
siyasal veya ekonomik ölçütlerin dışında, bir felsefi ölçüt ile tanımlayacak 
olursak, birbirine içsel olarak bağlı ve kendisinden önceki çağların ruhundan 
özsel olarak başka iki “olay” ile karşılaşırız: Meşruiyet kaynağı olarak akıl ve 
halkın egemenliği.

Burada sözü edilen meşruiyet, yalnızca yönetimlerin meşruiyeti değildir, 
toplumsal yaşamın her alanında, medyanın yayın tarzından, sanatsal 
eserlerin değerlendiriliş ölçütüne kadar uzanan bir yelpaze söz konusudur. 
Böylelikle, modemizmin temel “inancı”, akıl ve halk egemenliği ile insanlığın 
ilerleyebileceği idi. İlerlemek ise insanlığın özgürleşmesi idi; insanın doğadan 
ve kendinden özgürleşmesi. Klasik liberalizmin, özgürleşmek konusunda insana 
inancı vardı ve iyimserdi. Sosyalizm ise insanlığın, yalnızca doğal sınırlarından 
değil toplumsal olarak özgürleşmesi için de kendi arasında, toplumsal olarak, 
eşit olması gerektiğini düşündü. Burada, her ikisi de insanın yazgısının, aklın ve 
halkın egemenliğine ait olması gerektiğine inandı. Laisizmin, devlet ve toplum 
yaşamına sinişi ile halkın egemenliği, modern tarihte birbirinden ayrılan örnekler 
ne kadar yaşanmış olursa olsun, bir ağacın iki ayrı ve gökyüzüne uzanan dalları 
idi. Etimolojik bir kısa değini de akıl ve halkın ilişkisini sergilemektedir: Laik 
kelimesinin Grekçedeki kökü olan laikos “halka ait” anlamına gelmekte hatta
o da laos kelimesinden gelmektedir ve bu da “halk” anlamını taşımaktadır.86

85 N isb e t (2 0 0 7 ), s. 117-118.
86  w w w .e tv m o n lin e .co m /in d cx .p h p ? se a rc h = la ic & se a rc h m o d e = n o n e . (F.rişim  T arih i, 2 8 .0 4 .2 0 1 1)
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Aynı kaynağa göre, halk (laos) kelimesi ise “not of elergy” (ruhban sınıfından 
olmayan) demek olan eski Fransızca “ lai” kökünden gelmektedir.87 Laisizmin 
veya akılcılığın, yönetimin meşruiyetinin ulırevilikten dünyeviliğe indirilişi 
olduğu bilinen bir sıradan gerçektir. Klasik liberalizm, feodal iktidarın Saray/ 
Kilise kurumlarının Tanrfdan aldığı meşruiyeti, Meclis’e ve akla verdi. Sonra, 
sosyalizm, aklın ve halkın egemenliği için, toplumsallığın ontolojik temeli 
saydığı üretimin de aklın -  ki bu planlama demekti- ve halkın egemenliğine -  ki 
bu da kamusal mülkiyet demekti- tabi tutulmasını savundu.

Bu açıdan, 19. Yüzyıl (1789-1871) doğrudan liberal idi. 20. Yüzyıl ise 
(1917-1989) dolaylı olsa da sosyalist idi. 20. Yüzyılın toplumsal tarihinde üç 
dünyanın bulunduğu düşünüldü: 1.Dünya, gelişmiş kapitalist sistem (Batı 
Avrupa, Japonya ve ABD) idi; 2.Dünya, sosyalist sistem idi ve nihayet 3.Dünya, 
bunların dışında kalan ve ilerlemek tutkusu duyan dünya idi. Bu dünyaların farklı 
modern ideolojilere sahip bulunmasına bakılarak 20. Yüzyıla damgasını vuran 
ideolojiler ile ilgili çelişik fikirler ileri sürüldüğünü görmüştük. Bu anlaşmazlığın 
bir kaynağı da buradadır: Üç dünyaya ait üç ayrı ideolojinin bulunması.
1 .Dünyanın ideolojisi liberalizm, 2.Dünyanın sosyalizm ve 3.Dünyanın ideolojisi 
ise milliyetçilik idi.88 Anlaşmazlığın ikinci kaynağı ise belki de bunların hiç 
birinin kesin biçimde zafer kazanamamış olması veya başka bir deyişle, yüzyıla 
damgasını tam olarak vuramamış olmasıdır. Ancak yine de sosyalizmin varlığının, 
diğer bütün ideolojilerin biçimlenişini belirlediğini öne sürebiliriz. Bir ideal, 
bir toplumsal düzen ve bir tehdit olarak sosyalizmin ortaya çıkışı, 1.Dünyaya 
egemen olan liberalizm ideolojisini, Hayekyen değil Keynesycn türde bir 
liberalizme dönüştürdü; bu dönüşüm pratik olarak, 1.Dünyanın “refah devleti” 
olarak yapılanması anlamına geldi. 3.Dünyanın ideolojisi olarak milliyetçilik, 
bazen 1.Dünyaya ulaşmak için sosyalizmin araçlarını kullanmak biçiminde 
de olsa onun ideallerini benimsedi; bu özellikle “kalkınma” olarak belirdi.
3.Dünya, 1.Dünyanın egemenliğine karşı 2.Dünyanın varlığı nedeniyle zaman 
zaman inisiyatif kullanabildi ve “manevralar” yapabildi. Bıı nedenle, bir ideoloji, 
sistem ve tehdit olarak sosyalizmin varlığı, diğer ideolojiler açısından, onları 
biçimlendirme açısından, bir bağımsız değişken olarak görülebilir. Sosyalizm ile 
kapitalizm arasındaki mücadelenin, her ideolojiyi, sistemlerin gücünün derecesi 
ve 20. Yüzyılın güç ilişkilerindeki dalgalanmalara göre bir yana “çekiştirdiğini” de 
öne sürebiliriz. Adeta, iki sistem iki ayrı halat gibi iki ters yöne bütün ideolojileri 
çekti. Sosyalist sistemin Leninist sosyalist ideolojisi, kapitalist sistemin çekişi
87 Bu anlamda, aynı kaynağa göre, “laik” kelimesinin İngilizcede muadili olarak kullanılan 

"secular” kelimesi de “bir dinsel düzene ait olmayan” anlamında benzer bir içeriğe sahiptir.
88 Gregory Elliot ise I.Dünyaya sosyal demokrasi, 2 .Dünyaya komünizm ve 3.Dünyaya 

milliyetçiliği yakıştırmaktadır. G.Elliot, “küreselkapitalist standardizasyonun" bunları tasfiye 
ettiğini ileri sürmektedir. Bkz. Gregory Elliot (2010), Tarihin Sonlan: Marx, Fukuyama, 
Hobsbawm, Anderson, Çev.Deniz Keskin, İstanbul,.Versus Kitap, s. 109.

630 B ilsay  K u ru ç 'a  A rm ağan



ile sosyal demokrasi ve Avrokomünizme (İlımlı SoPa) dönüştü. Sosyalist 
sistemin, liberalizmi klasik liberalizme çekme yönündeki etkisi, kapitalist 
sistemin onu ultraliberalizme çekme yönündeki çekişi ile dengelendi. Sosyalist 
sistem, milliyetçiliği aııti emperyalist ve kalkınmacı perspektife doğru çekerken, 
kapitalist sistem onu sosyalizme karşı ve muhafazakârlıkla harmanlanmış bir 
doktrine dönüştürmeye çalıştı. Hatta muhafazakarlık bile bu çekişmeye maruz 
kaldı. Kapitalizm kendisine reaksiyon olarak doğmuş bu ideolojiyi sosyalist 
sisteme karşı bir silah olarak kullanabildi. Fakat, muhafazakarlık, sosyalizmin 
etkisiyle, zaman zaman kapitalist piyasa sisteminin sonuçlarına itirazlar da 
yöneltti. Sistemler, ideolojiler üzerinde de bir savaş yürüttüler.

1 .Dünya yönetenleri, sosyalist sistemin ve ideolojinin tehdidine karşı teorik ve 
pratik olarak liberalizmi, kendi bünyelerindeki sosyalist ideoloji ile harmanladı; 
bundan sosyal demokrasi doğdu. Ancak, kapitalist sistemin kritik dönemlerinde, 
özellikle 1950’lerde 1.Soğuk Savaş’ta ve 1980’lerde 2.Soğuk Savaş’ta, 
muhafazakârlık, yalnızca sosyalist sistem ve ideolojiye karşı değil, 1.Dünyada 
klasik liberalizme-refah devletine-sosyal demokrasiye karşı da seferber olan 
ultra-liberaliznıe veya ncoliberalizme ideolojik ve toplumsal destek sağladı.

Klasik liberalizmin yerine ultraliberalizm; kalkınmacı/kültürel milliyetçilik 
yerine etnik milliyetçilik ve sosyal demokrasi yerine “üçüncü yol” ve hepsinin 
üstünde ve bunlarla iç içe geçmiş bir muhafazakârlık, 1989 sonrasında meydana 
gelen gerçeklik olarak ortada durmaktadır. Bu açıdan, 1989 ile birlikte hangi 
ideolojinin sona erdiği konusunda Nasrettin Hocamızın dediği gibi “herkes 
haklıdır!”. Liberalizm, klasik liberalizm olarak; milliyetçilik kalkınmacı / kültürel 
milliyetçilik olarak; ve sosyalizm, Sovyet sosyalizmi olarak sona ermiştir. 
Muhafazakârlık ise başlangıcından itibaren husumet duyduğu modemizmin 
çözülen kurum, ilişki ve değerleri karşısında, belki de tarihinin en parlak dönemini 
yaşamaktadır. Bu çözülüşteki rolü bakımından, J.Scluımpeter’den esinlenerek, 
“yıkıcı muhafazakarlık”, “destruetive conservatism” diye bir yeni kavram bile 
üretebiliriz.

1789’da Bastille hapishanesinin duvarlarının yıkılışı ile başlayan bir 
devrimin, 1989’da Berlin duvarının yıkılışı ile başlayan bir karşı-devrim ile sona 
ermesiyle birlikte, her üç dünyanın altında “tektonik” bir kayma meydana geldi. 
Birincisinde refah devleti önemli ölçüde tasfiye edildi; İkincisinde sosyalizm ve 
üçüncüsünde bağımsızlık ve kalkınma idealleri. Aklın ve halkın egemenliği ile 
birlikte bunlara duyulan inancın da tasfiye edildiği bir dönemdeyiz. Üstelik, akıl 
ve halk, birbirinden kopmuştur. Akıl güçsüz ve halk şaşkındır.

20. Yüzyıl, 1917 Bolşevik Devrimi ile başladı ise Antonio Gramsci’nin 
dâhiyane sezgisi ile söylediği üzere Kari Marx’ın Kapital'ine karşı bir devrim ile 
başlamıştır. Ve eğer, 20. Yüzyıl 1989’da bu devrimin yenilgisi ile sona erdi ise o 
zaman Kapital'm  karşı-devrimi ile de sona ermiş sayılmalıdır.
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20. Yüzyıl, aslında her iki anlamıyla, yani Karl Marx’in Kapital'ine ve 
bir toplumsal sistem olarak Kapital’e karşı bir devrim ile başladı; yine her 
iki anlamıyla, yani Karl Marx’in Kapital'inin ve bir toplumsal sistem olarak 
Kapital’in karşı-devrimiyle bitti.

21. Yüzyılın başladığına ilişkin bir işaret ise henüz görünmemektedir.
Yalmz,modcmiteninçözülüşününbirifadesioIarakmodernizmin ideolojilerinin

krizine ilave olarak, 11 Eylül 2001 ve sonrasında yaşananlar ile birlikte bir 
ideoloji ve gerçeklik tarzı olarak postınodernizm de etkisini yitirdi; Sonbahar- 
2008’de ortaya çıkan büyük dünya ekonomik krizi ile birlikte neoliberalizın veya 
ultraliberalizm, meşruiyetini kaybetti. ABD ise hegemonyasının Kış’ını yaşıyor; 
bunun iki temelinden birisini, son derece zayıflamış “parasının kredibilitesini”, 
“silah” olan diğeri ile sürdürmeye çalışıyor.

Şu anda, Ara’dayız veya Araf’tayız.
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Sermaye Hareketleri ve 
“Küresel Kent” Olma Yolunda İstanbul-lar

Hayriye Erbaş* 
Pervitı Soydemir**

Özet
Sıklıkla küreselleşm e olarak adlandırılan günüm üz kapitalist dünyasında hızlı teknolojik 

gelişm elerin ¡Yinelendirdiği köklü değişim ler gerçekleşm ektedir. Bu dönem in temel özelliği, 
yatırım  ve istihdam  sağlayıcı sanayi serm ayesi yerine, ‘m onetarizm ’1 ya da 'paratokrasi' 
olarak adlandırılan “paradan para kazanm a” biçim indeki akışkan bir serm aye birikim 
sürecinin ve bu süreçle bağlantılı ve uyumlu düzenlem elerin egem en olmasıdır. Ülkelerin 
aldığı politik kararlar serm ayeye dünyanın tüm m ekânlarını kullanabilm e ve dönüştürebilm e 
gücü ve imkânı sağlamaktadır. Bu süreçte tüm kentler için belli dönüşüm ler sözkonusu olsa 
da, bazı kentler dünyadaki serm ayenin çekim  alanı haline gelm esi yönünde öne çıkartılarak 
“küresel kent” olm a yolunda daha fazla dönüş(türül)m cktedir. Özellikle de fınans için çekim 
alanı olm ası planlanan kentlerin belli bölgeleri tüketim in önem kazandığı “büyülü” mekânlara 
dönüştürülm ektedir. Bu dönüşüm  süreci, kimi zaman eski kentsel dokunun bozulm ası, kimi 
zam an da yok edilm esi üzerinden gerçekleştirilirken kentsel eşitsizlikleri derinleştirmektedir.

Bu m akalede “küresel kent” olm a iddiası başla olm ak üzere İstanbul’u dönüştürm enin 
gerekçeleri irdelenm eye ve bu dönüştürm enin farklı sınıflara, özellikle de em ekçi ve yoksul 
kesim lere etkileri sosyolojik bir bakışla incelenm eye çalışılm aktadır.

A n a h ta r  S özcük ler: "K üreselleşm e” “serm aye hareketleri, “küresel keııt”, “ İstanbul” , 
“kent ve s ın ıf ’, “kentsel dönüşüm  ve s ın ıf ’, “ mekân ve s ın ıf ’, “soylulaştırm a-yerinden etm e”

1. G iriş

Tüm dünya’da 1970’lerden sonra kapitalizmin krizinin aşılmasının reçetesi 
olarak uygulanmaya başlanan ve sıklıkla küreselleşme olarak adlandırılan projenin 
temel dayanağı yaşamakta olduğumuz dönemin “bildiğimiz dünyadan” tamamen 
farklı ve “yeni” bir dönem olduğu savıdır. Bu söyleme göre önceden kabul
* Ankara Üniversitesi, DTCF, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi.

e-posta: hayriyeerbas@gmail.com
** Ekonomist, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi.

e-posta: pervinsoydemir@yahoo.com
1 Erbaş, Hayriye vc Erbaş, Mclımct (2007). “ Karşıt Kavramlaştırmalarla Üç Küreselleşme ve 

Güvenlik Sorunları: Modcmizm, Tekno-Ekolojizm ve Ülopyanizm Bağlamında Sosyolojik 
Bir Çerçeve”, Güvenliğin Ycııi Boyutları ve Uluslararası Örgütler, Dördüncü Uluslararası 
Sempozyum Bildirileri Sarem, Genelkurmay Askeri ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, s.66.
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görmüş tüm düşünce ve uygulamaların yerini günün “gerekleri” doğrultusunda 
yeni düşünce ve uygulamalara bırakması kaçınılmazdır. Bu anlayış ekonomide 
ııeoliberalizmin uygulanması ve bu doğrultuda üretim sisteminden, bilime 
ve akademiye, sosyal politikalardan güvenliğe tüm alanlarda dönüştürmeyi 
öngörmektedir. Bu öngörünün nedeni ise, küreselleşme adının dayanağını 
oluşturan ve artık ulus devletlerin “aşındığı” ve bu nedenle de tüm alanlar için 
ulusal ölçek yerine küresel ölçek çerçevesinde düzenlemelerin gerekliliğine 
yapılan vurgudur. Değişen ölçek sorunu nedeni ile ulusalcı kalkınma anlayışının 
artık terk edilerek küreselin parçası olarak kentler ve yeıellikler üzerinden 
kalkınmanın planlanması ve kentlerin küresel yarışa girerek bu rekabette başarılı 
olmalarının gereği ileri sürülmüştür. Bu söylem ve tüketim toplumuna dönüşüm 
sürecinde günümüzde imalat sanayinin küçülmesi/önemsizleşmesi ve bilgiye 
dayalı hizmet sektörünün büyümesine bağlı olarak, yönetim ve düzenleme 
işlevlerini üstlenen hizmet odaklı “dünya kenti”2 “enformasyon kenti”3; “küresel 
kent”4 kavramları ile ifadelendirilen kent söylemi yükselmiş ve “küresel kent” 
olma doğrultusunda kentler dönüştürülmüştür.

Bu söylemin İstanbul’un “kentsel dönüşüm” sürecinde etkileri çok derin 
olmuştur. İstanbul Türkiye’de hatta dünyada hızlı dönüşüm geçiren kentlerin 
başında gelmekledir. İstanbul için 1980’den günümüze hem yerel hem de merkezi 
hükümetlerce pek çok proje geliştirilmiş ve pek çoğu da yaşama geçirilmiştir. 
Şimdilerde ise bu süreç “çılgın projeler” adı altında hızlanarak devam etmektedir. 
Günümüzün “egemen küreselleşme kavramsallaştırması”nın “küresel kent” 
söylemine dayandırılan bu projeler doğrultusunda kentin küresel kentler arasında 
üst sırada yer almasını sağlama yönünde “öne çıkarma”, “görünür” ve “küresel” 
kılmak için “kentsel dönüşümün” vazgeçilmez ve kaçınılmazlığı vurgulanarak 
İstanbul “ambalajlanmış” ve “pazara çıkartılmıştır” . Bu yazıda yabancı sermayeye 
karşı ya da yandaş olmanın ötesinde niteliğinin önemli olduğu varsayımından 
hareketle İstanbul için geliştirilen projelerin kentsel yapıya etkileri 1) sürecin 
işleyişinin küreselleşmenin bir kavrayışına dayandığı ve kaçınılmazlık olmadığı,
2) Kentsel mekânın dönüşümünün doğrudan gelirin yeniden dağıtılması 
politikası, diğer bir deyişle sosyal adalet anlayışı ile ilgili olduğu, 3) bu sürecin 
tek yönlü belirleyiciliğinden çok ulusal, yerel yönetimler ve yerel sermayenin 
süreci belirlemede etkin olduğu, diğer bir deyişle bu sürecin “doğal” kaçınılmaz 
değil politik bir süreç olduğu, 4) kentsel yapıyı dönüştürmenin gerekçelerinin 
farklı amacının farklı olduğu ve 5) sermayenin kente çekilmesi gerekçesine 
dayandırılan dönüşümün gerçekten ne oranda başarılı olduğunun işlenmesidir.

2 Friedman, John (1986). “The World City Hypothesis”, Development and Change, 17( I ), s. 69-
83.

3 Castells, Manuel (1989). Information City, Blackwell, Mass. Cambridge.
4 Sassen, Saskia (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton University Press.

6 3 6 B ilsay K u ru ç’a  A rm ağan



Bu yazı bir anlamda, İstanbul üzerine kent ve çevre bilimleri, coğrafya, 
sosyoloji gibi farklı disiplinlerce gerçekleştirilen çalışmaların ilişkilendirilmesi 
üzerinden süreci bütüncül bir bakışla kavramaya yönelik bir çabanın ürünü olarak 
değerlendirilebilir.

2. K arşıt K üreselleşm eler, Serm aye H areketleri ve Kent

2.1. Karşıt Küreselleşme Anlayışları
Günümüz kapitalizminin küreselleşme olarak adlandırılması, küreselleşme 

kavramının tek bir tanımı olduğu yanılgısına neden olmaktadır. Oysa küreselleşme 
bir süreç ve bir tasarım olarak iki farklı içeriğe sahiptir5. Süreç anlamında 
küreselleşmenin kabul gören genel tanımı, küresel ölçekte örgütlenmedir. Bu 
anlamı ile kapitalizmin ta başından itibaren var olan küreselleşmenin tarihi 
neredeyse insanlık tarihi kadar eskilere dayanır. Oysa küresel ölçekte kentlerin 
yapısal değişimini de kapsar biçimde “mevcut hali” ile yaşanan süreç, egemen bir 
tasarım/projenin somutlanışıdır ve bu da küreselleşmenin sadece bir tasarımına 
karşılık gelir. Bu tasarıma göre tüm oluşum ve süreçlerin değiştiği ve bu nedenle 
de bu süreç ve oluşumların kavranma biçiminin de değişmesi gerektiği düşüncesi 
hâkim yargı durumundadır. Bu değişimin karşıkonulamaz ve kaçınılmazlığının 
temel dayanağı olarak, ulaşım ve haberleşme teknolojisindeki gelişmeler 
gösterilir. Bu nedenle de ekonomik ve teknolojik deterministtir. Görüldüğü gibi 
burada temel sorun süreç ve tasarım ya da projenin karıştırılmasıdır. Küreselleşme 
bir süreçtir, küreselleşmecilik ise mevcut işleyişi olumlayan ve de ileriye 
götüren bir projedir. Dolayısıyla egemen paradigma “küreselleşmecilik’ olarak 
adlandırılabilecek küreselleşme projelerinden sadece biridir. En genel anlamı 
küresel ölçekte örgütlenme, ancak bu örgütlenmenin neye dayanacağı, amacı ve 
nasıl olacağı farklı tasarımlara göre değişmektedir.

Özelle, küresel ölçekte tek değil çok sayıda, görünen ve görünmeyen, 
örgütlenme tasarımı ve uygulaması vardır. Tüm bunlar, temsil ettikleri 
çıkara göre, önderlerine göre ve dayandıkları temellere göre ayrıştırılarak 
adlandırılma/ı ve re el küreselleşme, b ir ortak denge durum u olarak 
kabullenilmelidir. Bu tasarım  ve uygulamalar, sanayi kapitalizmine  
dayanan tasarımlar; ileri teknoloji ve ekolojiye dayanan tasarım lar ve son  
olarak da, ütopyalara dayanan tasarım lar biçiminde, üç ana başlık altında  
sınıflanabilir6.

Küreselleşme tartışmalarını etkileyici kılan, her üç yaklaşımın bilim, siyaset 
ve ulus devlet gibi temel konularda farklı ve hatta karşıt kavramlaştırmalara 
sahip olmasıdır. İşte “monetarizme” tekabül eden ve “vaazcılık” olarak da 
adlandırılabilecek “ütopyaııistler” için küreselleşme, sanayi sermayesinin

5 Erbaş ve Erbaş. (2007) s. 43-44.
6 Erbaş ve Erbaş, (2007) s. 44.
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bastırdığı pre-ınordialiteye dayanan toplumsal tasarımların örgütlenme sürecidir 
ve postmodernizm anlayışı ile şekillenen ideolojisi neoliberalizm ile ekonomide 
vücut bulur. Bu nedenle, olumsuz içeriklidir ve temelde bir örgütlenme değil, 
yıkım sürecidir. Sanayileşme sürecinin ve alternatif arayışların ulaştığı yerde 
tanımlanan tüm kazanılmış kimlik tanımlamaları ve ulus devlet, sendika, siyasal 
parti gibi bağlantılı oluşumlar kırılacak ve bunların yerine “medeniyet” adı 
altında sunulan pre-mordial temelli yapılaşmalar ikame edilmektedir.7

Küreselleşmenin egemen paradigmasını benimseyenlerce ileri sürülen 
ve dönemin “yeniden yapılanmasına” biçim veren temel düşünce “küçülen 
dünyada” her yerin sermaye tarafından kullanılır olması gereğidir. Bu doğrultuda 
tüm süreçler yeniden tanımlanır ve bu düşüncenin yaşama geçirilmesi için 
gereken düzenlemelere (reregulation) gidilir. Bu dönüşümde/dönüştürmede 
asıl hedef sermayenin hareketliliğini sağlayacak düzenlemelere gidilmesidir. 
Sermayenin bu taleplerinin kaçınılmazlık olarak algılanması özünde gelişmiş 
ülke ya da küresel sermayenin tek yanlı dayatmasından çok karşılıklı bir 
anlaşma ve dolayısıyla da devletlerin tercihi olarak kavranmalıdır. Ancak mevcut 
işleyişi ile küreselleşmenin kaçınılmazlık olarak alınması devletlere yaptıklarını 
meşrulaştırma rahatlığı da sağladığından sermayenin taleplerine istenen yönde 
yanıt vermekte ve bundan da çıkar sağlayabilmektedirler. Aslında, devletlerin 
iktisat politikalarında ortaya çıkan iki açık (yetersiz tasarruf ve döviz açığı) 
nedeniyle küresel piyasalarda dolaşan sermayenin beklentileri ile devletlerin 
beklentilerinde parellik oluşmuştur. Buna bir de özellikle euro piyasaların ortaya 
çıkmasından sonra gündeme gelen uluslararası kuruluşlar-devletler sermaye/ 
kredi aktarım süreçleri yerine özel-özel sermaye aktarım süreçleri de eklenince 
bahsedilen paralelik daha da derinleşmiştir.

Bu noktada çağdaşlık ve gelişme sıklıkla küreselleşme olarak adlandırılan 
paradigma doğrultusunda uygulamaların gerçekleştirilmesi biçiminde 
yorumlanmakta ve devletler ulusal ve yerel ölçekte bu anlayışa uygun adımlar 
atma konusunda adeta yarışmaktadırlar. Bu bağlamda kentsel yapıların bu 
gerekçe ile “yeniden yapılan(dırıl)ması” ya da “dönüş(türül)mesi” de aslında 
bir dayatma ve kaçınılmazlığın gölgesinde rant sağlama yoluna dönüşmüştür. 
Bu açıdan İstanbul da en kazançlı mekânlardan biridir ve bu nedenle de küresel 
sermayenin de buraya çekilmesi özellikle bazı kesimlere yarar sağlayacaktır. Bu 
yazı küreselleşme söylemi çerçevesinde, İstanbul’un “çekim merkezi” haline 
getirilmesinin herkesin ve ülkenin yararına okluğu iddiasının tersine bu süreçte 
kazanan ve kaybedenlerin olduğu temel varsayımına dayanmaktadır.

2.2. Küreselleşme ve Sermaye Hareketleri
Kapitalizmin 1970’li yıllarda küresel ölçekte girdiği krizden çıkış yolu 

arayışında yeni bir kapitalist birikim süreci projelendirildi. Bu projenin temel
7 Erbaş ve Erbaş, (2007) s. 44
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hedefi, sanayi kapitalizmi ve modemizmin tüm değer ve süreçlerinin reddine 
dayalı bir paradigma üzerinden krizi aşmaktı. Bu nedenle de bu “yeni” ve “ farklı” 
bir dönem olarak kapitalizm ekonomiden devlete, siyasetten sosyal politikaya ve 
bilime tüm alanlarda düzenlemeler gerektirmekteydi. Bu süreç Yeldan tarafından 
şöyle ifadelendirilmektedir:

Küreselleşme olgusunu toplum sal hayatın yeniden düzenlenm esini içeren 
siyasi/iktisadi önlem ler reçetesi ve kendi nesnel yasalarına sahip sanki karşı 
konulmaz ve kaçınılmaz bir siireç olarak gören neoliberal söylem e göre, 
küreselleşm enin tüm elleri olan uluslararası serm aye ve dolayısıyla çağdaş 
teknolojiden yararlanm ak için az gelişm iş/gelişm ekte olan ülkelere düşen  
görev; ulusal pazarlarını uluslararası serm ayeye açmak ve küreselleşen  
dünyaya ayak uyduracak reformları hayata geçirm ek deyim  yerinde ise 
uluslararası serm ayeye ‘b ir hoşgeldin p a r tis i 'düzenlem ektirs.

İşte bu doğrultuda atılan adımlar sonucunda 1970’li yıllarda başlayıp 1980’li 
yıllarda hızlanan sermaye hareketleri, artık ekonomilerin kaderini belirlemekte ve 
küresel sermaye ülkeler arasında getiri farklılıkları çerçevesinde kendisi için en 
kârlı ortamı seçerek hareket etmektedir*. Dolayısıyla bu hareket “yerleşmeyen” 
her yere ait olan “kazanıp kaçan” vc terk ettiği yere zarar veren ve bu nedenle de 
“sıcak para” olarak adlandırılan sermaye ile biçimlendirmektedir. Bu nitelikteki 
sermaye hareketlerinin temel özelliği özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde serbestleşme politikalarının izlenmesine ve bundan yararlanmaya 
çalışan fırsatçı yapılara neden olmalarıdır. Portföy yatırımlarının, özellikle imalat
8 Yeldan, Erinç, (2003). “Ncoliberalizın İdeolojik Bir Söylemi Olarak Küreselleşme” İktisat 

Üzerine Yazılar I. Küresel Düzen Birikim Devlet iv  Sınıflar İstanbul. İletişim Yayınları içinde s. 
429.
* Üç ana başlık altında ele alınabilecek Sermaye Hareketleri ülkelere; doğrudan Yatırımlar, 
Portföy Yatırımları Krediler ve Mevduat; şeklinde gelmektedir. U luslararası D oğrudan 
Y atırım lar: Gelişmekle olan ülkeler için önemli bir sermaye kaynağı olan doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının, ülkeye sermaye girişi sağlamasının yanında; ekonomik büyümeyi 
sağlaması, istihdamı artırıcı etki yaratması, üretim, yönetim ve teknik bilgiler ile pazarlama 
bilgisini ülkeye transfer etmesi beklenmektedir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımı bir 
şirketin üretimini kendi ülke sınırları dışına yaymak için ana merkezi dışında başka ülkelerde 
üretim tesisi kurması veya satın alması şeklinde yapılmaktadır (Seyidoğlu, 2001: 664) OECD 
normlarına göre doğrudan yabancı yatırını bir başka ülkede kalıcı çıkar elde etme amacını 
yansıtmaktadır. Buradaki sözkonusu kalıcı çıkar kavramı yabancı sermaye yatırımcısı ile 
yatırını ve yatırımın kontrolü konularında uzun dönemde bağımlılığı ifade etmektedir (OECD, 
l999:7-8,aktaraıı Şahin. 2010:98) Portföy Y atırım ları: Portföy yatırımları hisse senedi ve 
borç senetlerine yapılan yatırımları içermekte vc doğrudan yatırımların aksine, yatırımcı, 
bu senetleri ihraç eden kurulusun yönetiminde etkin olmayı esas almamaktadır. Doğrudan 
yatırımlarda yatırımcı, yatırım sermayesinin yanı sıra üretim teknolojisi ve işletmecilik 
bilgisini de beraberinde getirirken, portföy yatırımlarında yabancı yatırımcının sermayeden 
başka bir katkısı bulunmamaktadır. K redi vc M evduat: Yabancı sermayenin faiz ve döviz kuru 
farklarındaki gelişmelerden yararlanmak amacıyla bir başka ülkeden kaynak talep edenlere 
(şirketler veya bankalar) açtığı krediler ve/veya aynı şekilde bir başka ülkenin bankalarında 
açtığı mevduatlar bu başlığı oluşturmaktadır.
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sanayine doğrudan gelen sermayenin, üretimin artmasına, yeni teknoloji ve 
yönetim bilgisinin gelmesine, rekabeti geliştirerek ülke ekonomisinin dinamizm 
kazanmasına ülkeye döviz girişinin sağlanmasına, ihracatın artmasına ve finansal 
piyasaların gelişmesine katkı sağlama açısından doğrudan yatırımlar kadar 
olumlu işlevleri bulunmamaktadır9.

1990’lı yılların ilk yarısında hız kazanan finansal piyasalardaki küreselleşme 
olgusu dünya üretim ve ticaretinin çok üzerinde para hareketlerine neden olmuş, bu 
dönemde “yükselen piyasalar” (emerging markets) olarak tanımlanan gelişmekte 
olan ülkelere yönelik sermaye akımları katlanarak büyümüştür. Bu dönemde 
genellikle “yükselen pazarlar” olarak dikkate alınan ülkeler, Arjantin, Brezilya, 
Şili, Meksika, Kolombiya, Peru, Mısır, Hindistan, Endonezya, Malezya, Pakistan, 
Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Güney Afrika, Tayland ve Türkiye olmuştur.

Uluslararası sermaye hareketlerinin etkisi ile gelişmekte olan ülkelere yönelen 
kısa süreli sermaye hareketleri bu ülke ekonomileri üzerinde çok önemli etkiler 
yaratmakta ve finansal sitemleri zayıf olan ülkelerde bu hareketler dengeleri 
sarsarak finansal krizlere yol açabilmektedir. Sermaye hareketlerinin ekonomik 
büyüme üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ileri süren görüşler sermaye 
akımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi zayıflatacak iki temel neden 
ileri sürmektedirler. Bunlardan ilki, sermaye hareketliliğindeki yüksek oynaklık/ 
kırılganlık (voltilite) ile ilgilidir. İkincisi, sermaye girişlerini verimli alanlarda 
değerlendirecek kapasitenin yetersizliği ile ilgilidir10. Kısacası sermaye akışkan 
özelliği nedeniyle krizler ve şokların her zaman yaşanabileceği ve sermayenin 
geldiği hızla geri gidebileceği bir yapı özelliği sergilemekledir. Gelişmekte 
olan ülkelerde son dönemdeki finansal krizler öncesinde göze çarpan önemli 
bir gelişme, özel yabancı fon girişindeki hızlı artıştır ve bunun çoğunluğu 
borçlanma şeklinde gerçekleşmiştir. Türkiye’ye 2000 yılındaki hızlı dış kaynak 
girişinin hemen tümü borçlanma şeklinde olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin 
hızla borçlanması genellikle (a) finansal serbestleşme programı sonrasında 
veya (b) nominal döviz kurunun belli bir kurala, bir çizelgeye göre belirlenmesi 
sonrasında olmaktadır. Yabancı para girişi, Türkiye’de olduğu gibi sterilize 
edilmemişse, parasal genişlemeye, talep artışına, enflasyonun düşmemesine, yerli 
paranın reel değer kazanmasına ve ithalat talebinde tırmanışa neden olmaktadır. 
Yabancı kaynak girişinin-dış borçlanmanın sürdürülmesi ise uygulanan kur veya 
serbestleşme programının sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bu konuda şüpheler 
ortaya çıktığında, artık kriz ortamına girilmiş demektir. Bu ortamda herhangi bir

9 Todara. 1989 Loungatıi vc Razin 2001, aktaran Kar, Mıılısin-Kara, M. Akif, (2003) “Türkiye’ye 
Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler” http://dtm.gov.tr (Erişim tarihi: 25.04.2011).

10 Kar vd. (2004). 101-102, aktaran: Şengönül, Ahmet- Altıok, Metin- Gürbüz, Rana 
(2007). “Finansal Serbestleşme Sürecinde Türkiye’de Kısa Vadeli Sermaye Akımlarının 
Makroekonoıııik Etkileri” İktisat İşletme ve Finans Dergisi Yıl.22, Sayı.252, s.33.
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kıvılcım, krizi başlatabilecektir".
Günümüzde gelişen iletişim teknolojileri hem sermaye hem de emeğin 

hareketliliğini önceki dönemlere göre arttırmıştır12. Sermayenin üretim ve yeniden 
üretim süreçlerindeki hareketliliği, kârını arttırma pahasına yeni mekânlar 
yaratmasına ve başka mekânların gerilemesine yol açmaktadır; sermayenin 
akışkanlığının artması, kentsel ayrışmayı ve dolayısıyla kent mekânındaki eşitsiz 
gelişmeyi hızlandırmaktadır13.

2.3. T ürk iye’ye ve İstanbul’a G elcıı Yabancı Serm aye

2.3.¡.Türkiye'ye Gelen Yabancı Sermaye
Türkiye’de 1954’de 6224 sayılı yasa ile yabancı sermayeye haklar tanınmış 

ancak 1980’lcre kadar gelen yabancı sermaye sınırlı kalmıştır14. Türkiye’ye 
yabancı sermayenin girişini arttıran temel etmen 24 Ocak 1980'de alınan ekonomik 
istikrar kararları olmuştur. Bu dönemde Türkiye ithal ikameci sanayileşme/ 
kalkınma stratejisinden, dışa yönelik/ihracata dayalı sanayileşme/kalkınma 
stratejisi politikasına yönelmiş ve bu nedenle de yabancı sermayenin akışını 
önemseyen uygulamaları yaşama geçirmiştir. 1980’de başlayan liberalizasyon 
süreci Ağustos 1989’da yayınlanan 32 sayılı Türk Parasının Kıymetinin 
Korunması Hakkında Karara dayanarak kambiyo kontrollerinin kaldırılması ve 
böylece sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasıyla tamamlanmıştır. Tüm bu 
gelişmeler sonrası 1980’li yılların ortasından itibaren Türkiye’ye girişi artmaya 
başlayan uluslararası sermaye, 1990’lı yıllarda yükselmeye devam etmiştir. 1984 
yılında 73 milyon dolar olan net sermaye girişi 2000 yılının ilk on ayı içinde 
IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasının desteği, nominal döviz kuru çıpasımn

11 Uygur, Ercan (2001) “Krizden Krize Türkiye: 2000 Kasım ve 2001 Şubat Krizleri” TEK 
Tartışına Metni 2001/1 s. 17 hltp://www.tek.orı;.tr/dosvalar/KRlZ-2000-200l 3.pdf (Erişim 
Tarihi: 10.12.2009).
Konu ile ilgili ayrıntılı kriz analizi için bkz. Kuruç, Bilsay (2009) ‘’Kriz ve Ekonomi” , Kriz 
ve... Toplıun, İnsan. İdeoloji, Ekonomi, yayına hazırlayanlar Dikmen, A. A. Ertuğrul N. İlter, 
Ankara, Tan Kitabevi Yayınları içinde, s. 126- 134. Kansu, Işık (2009) Prof.Dr Bilsay Kuruç 
ile Söyleşiler/Kriz, Ankara, KİGEıVI Yayınları.

12 Ancak sermaye için ‘serbest’ emek için ise ‘serbest olmadan' emek ve sermaye hareketliliği 
gerçekleşmektedir. Sermayenin serbest dolaşım özgürlüğü onıı “yurtsuz” kılarken, aynı 
zamanda da her yeri yurt edinme hakkını da sağlamaktadır. Öte yandan emek çeşitli nedenlerle 
yersiz yurtsuz kılınmaktadır. Bu anlamda sermaye için “yurtsuz”, emek için “yersiz yurtsuz” 
kavramları tam da bu farklılığı açıklamaktadır. Erbaş, Hayriye (2009/2002). “Küresel Kriz 
ve Marjinalleşme Sürecinde Göç ve Göçmenler” Küreselleşme, Kapitalizm ve Toplumsal 
Dönüşümler içinde. Ankara, Palme Yayıncılık, s. 208-209.

13 Şengül, Tarık (2000). “Siyaset ve Mekânsal Ölçek Sorunu: Yerelci Stratejilerin Bir Eleştirisi”, 
ToııakA. (der) Küreselleşme: Emperyalizm, Yerelcilik, İşçi Sınıfı Ankara, İmge Kitabevi içinde 
s. 129.

14 Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı sermayenin ayrıntılı tarihsel bir analizi için bkz. Yavan, 
Nuri ve Kara, Hamd (2003) “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermeye Yatırımları ve Bölgesel 
Dağılışı”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 2003, 1 (I), 19-42.
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inandırıcılığı ve sıcak para15 için pozitif arbitraj getirisinin düşen faizlere rağmen 
süregelmesi sayesinde net yabancı sermaye girişi hızla armış ve 15.2 milyar dolar 
seviyesine ulaşmıştır16. Bu süreci ivmelendiren karar ise, 2003 yılında yayınlanan 
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu olmuş, bu düzenlemeler ile 
Türkiye’de yabancıların yatırım yapması tamamen serbest bırakılmıştır.

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişleri Hazine Müsteşarlığı 
verilerine bakıldığında, 1970’li yıllarda yıllık ortalama 0,1 milyar dolarken, 
1980’lerde 0.2 milyar dolar, 1990’larda 0.8 milyar dolar olmuştur. 2000’li yılların 
başında girişler artmış, 2001 yılında 3,4 milyar dolara yükselmiştir. Ancak 2001 
yılında yaşanan krizin ardından doğrudan yabancı sermaye girişi 1,1 milyar dolara 
inmiştir17. 2005 sonrasında girişlerin hızla arttığını görüyoruz. 2006 yılında 20,1 
milyar dolar düzeyinde olan doğrudan sermaye girişleri, 2007 yılında en yüksek 
seviyesine ulaşmış ancak, dünyada yaşanan 2008 krizi ardından düşerek 2010 
yılında 8.9 milyar dolar olmuştur (Tablo 1).

Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırımlar, dünyadaki gelişmeye paralel 
bir yapı sergilemekte ancak doğrudan yatırımların azalma eğiliminde dünyadan 
daha büyük düşüşler görülmektedir. 2008 krizi sonrası dünyada uluslararası 
doğrudan yatırımlar % 37 düşerken, aynı dönemde Türkiye’ye gelen sermaye % 
58 azalmıştır (Grafik 1, 2).

Doğrudan yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, 
sermayenin küreselleşmenin etkilerini net bir şekilde yansıttığı ve imalat 
sanayinden çok, finans, ulaştırma-haberleşme, turizm ve emlak gibi hizmetler 
sektörünü tercih ettiği ve 2000’li yıllardan itibaren yabancı sermayenin yaklaşık 
%82’sinin hizmet sektöründe yatırım yaptığı görülmektedir (Tablo 2).

1954 yılından 2011 yılına kadar yabancı sermayeli şirketlerin sayılarının sektör 
bazında dağılımını incelendiğinde 26.210 şirketin %75,50’sinin başta toptan ve 
perakende ticaret ve gayrimenkul olmak üzere hizmet sektöründe yatırım yapan 
şirketler olduğu görülmektedir. 1954-2001 arasında en yüksek artış gayrimenkul, 
kiralama ve iş faaliyetleri alanında gerçekleşmiştir (Tablo 3 ).

Dünyada doğrudan yabancı yatırımı çeken ülkeler sıralamasında ABD, Çin, 
Fransa, ilk üçte yer alırken; Türkiye 2008 yılında 20. sırada, 2009 yılında 32. sırada 
yer almıştır. Doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında ABD, Fransa, Japonya yer 
alırken Türkiye 2008 yılında 44. sırada, 2009 yılında 45.sırada yer almaktadır18.
15 Boratav’ın yetkin tanımlaması ile arbitraj arayan sermaye hareketleri olarak tanımlanabilecek 

sıcakpara\ hisse senetlerine, hazine veya özel sektörün bonolarına, kısa vadeli borç senetlerine, 
yönelen portföy yatırımlarından, bankalara, diğer özel aktörlere açılan (ancak ticari kredileri 
içermeyen) kısa vadeli kredilerden, banka mevduatında veya banka dışı diğer varlıklardaki 
değişmelerden oluşur. Bkz; bir sonraki dipnottaki kaynak.

16 Boratav, Korkut (2001) “2000/2001 Krizinde Sermaye Hareketleri” Mülkiye Dergisi C. XXV, 
S.230, s. 211.

17 UNCTAD, World Investment Report 2010. http://www.unctad.org (Erişim Tarihi 17.04.2011).
18 Yased ; UNCTAD Dünya Yatırım Raporu 2010 (22 Temmuz 2010. İstanbul), www.vased.org.tr 

(Erişim Tarihi 05.04.2011).
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2.3.2. İstanbul'a Sermaye Akışı ve Niteliği
1980’li yıllarla başlayan ve 1990’ların sonu, 2000’li yıllarda hızlanan sermaye 

hareketleri ve son yıllarda yabancı sermayenin Türkiye’ye olan ilgisi dikkate 
alınarak, yabancı sermayeyi daha fazla çekmenin yolları aranmaya başlanmış 
ve bu çerçevede İstanbul öne çıkarılmış ve İstanbul uluslararasılaşan ekonomiye 
uygun hale getirilerek ekonominin temeli üretimden hizmetlere ve daha da 
önemlisi spekülatif, yüksek rant getirici alanlara kaydırılmıştır.

Uluslararası sermayeli şirket sayısının iller arasında dağılımına bakıldığında 
1954-2011/Ocak arasında kurulan toplam 26.210 şirketin 14.568 adedinin 
İstanbul’u tercih ettiği görülmektedir (Tablo 4). İstanbul’u tercih eden 14.568 
şirketin sadece 2.554 adedi imalat sanayinde yatırım yaparken diğer şirketler de 
başta toptan ve perakende ticaret ve gayrimenkul olmak üzere hizmet sektöründe 
yoğunlaşmıştır (Tablo 5).

Türkiye’ye yönelik sermaye hareketleri daha çok portföy ve kısa vadeli 
yatırımlar şeklinde olmuş, doğrudan sermaye girişleri tüm çabalara rağmen yeterli 
seviyeye ulaşamamış, girişler daha çok sıcak para olarak tanımlanan şekilde 
gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları, Türkiye’ye 1986 yılında gelmeye başlamış, 
1989 yılında yürürlüğe konulan finansal liberalizasyon uygulamaları ile önemli 
artışlar olmuştur. 1986-1989 yılları arasında gelen net portföy yatırımları 2.992 
milyon dolarken, 1993 yılında 3.917 milyon dolara yükselmiştir. Ancak 1994 
krizi sonrası portföy yatırımları % 71 azalarak 1.123 milyon dolar seviyesine 
inmiştir. 1998 yılında Güneydoğu Asya ve Rusya krizlerinin etkisi ile portföy 
yatırımlarında hızlı bir çıkış yaşanmış ve net çıkış 6.711 milyon dolar olmuştur. 
Kriz sonrası toparlanan portföy yatırımları 2000- 2001 krizinde de daha önceki 
krizlerde olduğu gibi hızlı bir çıkışla dalgalı seyri korumuştur. 2001 sonrası hızla 
artan portföy yatırımları, 2003 yılındaki düzenlemeler ile daha da hız kazanarak, 
2.465 milyon dolar, 2006 da ise 7.415 milyon dolara yükselmiştir. Ancak 2007- 
2008 dünyadaki krizin etkisiyle, 2008 yılında 5.014 milyon dolar sermaye çıkışı 
gerçekleşmiştir. Toparlanma ile birlikte 2010 yılında Türkiye’ye gelen portföy 
yatırımları tekrar 16.126 milyon dolara ulaşmıştır (Tablo 6).

Doğrudan yatırımlarla karşılaştırıldığında portföy yatırımlarının yıllar içinde 
istikrarsız bir seyir izlediği görülmektedir. Dış şoklardan ve krizlerden çok 
çabuk etkilenip, hızla çıkan sıcak paranın yarattığı riskler ve krizlerin daha büyük 
olduğunu rakamlar doğrulamaktadır.

3. K arşıt K ent A nlayışları ve K entin D önüştürülm esi

3.1. Kentsel Yapı
Küreselleşme ve sermaye hareketleri konusunda olduğu gibi kent konusunda 

da farklı anlayışlar mevcuttur ve bu anlayışlar geçmişe uzanan karşıt anlayışlara
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dayanır. Bir taraftan kent sakinlerinin “kent hak”larından eşitlikçi bir biçimde 
yararlanmasının sağlanmasına dayalı bir kent anlayışı, diğer taraftan alt sınıfların 
zararını dikkate almaksızın belli sınıfların/grupların yükseltme biçimde işleyen 
bir kent anlayışı bulunmaktadır. İkinci tür kent anlayışı genellikle kenti politik bir 
mücadele alanı olmanın ötesinde uyumlu ilişkiler üzerine kurulu bir örgütlenme 
tekniğinin somutlanışı olarak kavrar ve günümüzün egemen kent anlayışına 
karşılık gelir.

Kent yapısı alanında özellikle Manuel Castels ve David Harvey 1960’lı 
yılların gelişmiş ülke kentleri üzerine çalışan önde gelen düşünürleri arasındandır 
ve kent yapısının ancak kapitalist birikim süreçlerinin çözümlenmesi yolu ile 
kavranabileceğini ileri sürmektedirler. Bu düşünürler öncelikle başta Chicago 
Okulu ve devamı olan Weberci gelenek temsilcileri olmak üzere mekâna vurgu 
yapan analizlerin, kapitalist birikim süreci dışında çözümleme çabalarının kenti 
anlamak açısından yeterli olmayacağı görüşündedirler19. Castells’e göre ileri 
kapitalist ülkelerde kentsel mekân, hem iş piyasası hem de gündelik yaşam 
tarafından sınırlandırılmış emek gücünün mekânıdır. Diğer bir deyişle, mekânı 
yapılandıran süreç emek gücünün yeniden üretimidir20. Castells özellikle kentin 
yapılanmasının, egemen sınıfların ideolojik kategorileri ve modelleri tarafından 
çarpıtıldığını ileri sürer. Ona göre tüketimin giderek toplumsallaşması sonucu 
tüketim araçlarının üretimi ve dağıtımı arasındaki çelişki anlamına gelen kentsel 
sorun ve çelişkilerin kaynağının, siyasal/politik değil, teknik bir sorun olarak 
görülmesi sorunların tarihsel yapısal kökenlerinin anlaşılmaz hale getirilmesi 
anlamını taşımaktadır21.

Aynı sorun Harvey22 tarafından da vurgulanır. Harvey’in23 “mekânsal 
farklılaşmayı, toplumsal ilişkiler temelinde oluşan bir yeğleme dizgisinin edilgen 
ürünü olarak görmek yerine, sınıfsal ilişkilerin ve toplumsal farklılaşmalarının 
üretildiği ve sürdürüldüğü süreçler içinde tamamlayıcı bir aracı etki olarak 
algılamamız gerekir” vurgusu kentsel yapıyı ve dönüşümü anlama açısından 
önemlidir. 1970’lerin başlarında Lefebvre de kentsel mekânının merkezine 
politik mücadeleyi koyar ve iktidar mücadelesini mekânı ele geçirme mücadelesi 
olarak tanımlar24. Egemen küreselleşme söylemi, Castells’in, Harvey’in ve
19 Castells, Manuel (1977) The Urban Questions, London: Edward Arnold, traııslated by Alan 

Sheridan; Harvey, David (2003) Sosyal Adalet ve Şehir Çev. Mehmet Morali İstanbul Metis 
Yayınları.

20 Castells, (1977). s. 235-237.
21 Castells, Manuel (1997) Keııt, Sınıf ve İktidar Çev. Erendil, A. Ankara, Bilim ve Sanat s. 16-17.
22 Harvey, David (2003).
23 Harvey, David (2002) “Sınıfsal Yapı ve Mekânsal Farklılaşma Kuramı” Duru, B-Alkan, A (der.) 

20. Yüzyıl Kenti Ankara, İmge Kitabevi içinde s. 170.
24 Gottdiener, Mark. (2001 ). “Mekân Kavramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksise Doğru” Praksis, 

(2) s.248 Çev.H.Çağatay Keskinok. Smith, Miehael (der) (1984) Cities in Transformations, 
Sage Publication, Beverly Hills, London.
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Lefebvre’in vurguladığı kentsel mekânın politikliği ve dolayısıyla da politik 
mücadele özelliğini dikkate almaz ve teknolojinin, çağdaşlaşmanın tek yönlü 
belirlenmişliğini ve dolayısıyla da kaçınılmazlığını vurgular. Sürecin sonuçlarının 
da “herkesin yararına” işleyeceği açık ya da örtük savına dayandırır.

Bu söylem doğrultusunda günümüzde kentler “girişimci kent”25 stratejisi ile 
yönetilmekle ve kentsel alanlar giderek bir meta haline dönüştürülmekte ve “satışa 
çıkartılmaktadır”. Kentin mekânsal biçimindeki farklılaştırıcı dengesizlik, kentsel 
sistemdeki gelir dağılımının giderek daha da bozulması26 ve kentsel hakların 
geriletilmesi27 anlamına gelmektedir. Kapitalist kent zaten sınıfsal eşitsizliklere 
dayalı bir kent özelliği gösterirken28 günümüzde uygulanan kentsel politikalar bu 
eşitsizliklerin derinleşmesi ile sonuçlanmaktadır. Özetle Keynesyen dönemdeki 
işçileri istihdam eden ve barındıran ve belli hizmetler sunan kent yapısı, yerini 
uygun politik uygulamalarla farklı bir yapıya bırakmıştır.

Bu süreçle birlikte kent yapılarındaki çeşitli faaliyetlerin konum ve 
dağılımında önemli bir yeniden örgütlenme olmuştur. Bu değişimlere 
Harvey’in deyimi ile “doğal” ve “doğru” olarak, sadece kentsel sistemde 
değişen teknoloji, değişen talep eğilimleri vb. karşısında yapılan ayarlamaların 
bir göstergesi olarak bakılması kolaydır. Ancak politik bir süreç biçiminde 
değerlendirilmesi gereken bu süreç gelirde değişik yollardan bir yeniden dağıtım 
anlamını taşımaktadır29. Bir kentteki iktisadi faaliyet konumunun değişmesi, 
iş fırsatlarının konumunun değişmesi anlamına gelir. Mesken faaliyetlerinin 
değişmesi ise, konut fırsatlarının konumunun değişmesi anlamına gelir. Bütün 
bu değişiklikler ulaşım harcamalarında değişikliğe yol açabilir ve ulaşım 
hizmetlerinin elde edilebilirliğindeki değişiklik ise konut konumundan iş 
fırsatlarına erişimi etkiler30. Dolayısıyla kentsel mekânın dönüşümü doğrudan 
gelirin yeniden dağıtılması diğer bir deyişle sosyal adalet ile ilgilidir. Mekânsal 
dönüşümün yönünü sosyal adalet anlayışı belirler ki, bu günümüz neoliberal 
kent politikaları açısından ayrıştırıcı, farklılaştırıcı ve dışlayıcı bir doğrultuda 
ilerlemektedir. Diğer bir anlatımla mekânın politikliği sosyal ilişkilerin eşitsiz 
gelişmesi sonucunda yaratılan bu durumun karşımıza mekânsal farklılık olarak 
çıkması süreci dikkate alınmamaktadır. Kapitalist toplumlarda sosyal süreçlerin

25 Hail, Tim ve Plıill Hubard, (1996); “The Entrepreneurial City: New Politics, New Urban 
Geographies”, Progress in Human Geopraphiy, 20 (20), ss. 153-174.
Jessop, Bob (1997). “The Entrepreneurial City: re-imaging localities, redesigning economic 
governance”, in: N. Jewson ve S. Macgregor (Der) Realizing Cities: New Spatial Divisions and 
Social Transformation, ss. 2 8 -4 1 . London: Routledge.

26 Harvey, (2003). s.64.
27 I larvey, David (2008). “Right to City”, New Left Review, 53, s.23-40.
28 Castels, M (1977).
29 I larvey, David (2003) s. 6 1.
30 Harvey, (2003) s.62.
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eşitsiz gelişiminin arkasında yatan temel itki, sermayenin üretim ve yeniden 
üretim süreçlerindeki hareketliliği31 ve önemidir, ancak bu hareketliliğin ulusal 
ve yerel politik süreçlerle nasıl eşgüdlimlendiği de önemlidir. Harvey sürecin 
politikliğini küresel düzlemdeki politik eşgüdümlenme ile ortaya koyar ve bunu 
ulusal-yerel mikro politikaları da küresel politikanın doğrudan uzantısı olarak 
kavramasa da, belirli gelişmiş ülke kentleri üzerindeki dönüşüm gözlemleri ile 
sınırlar. Dolayısıyla, yaşanan hali ile süreç gerçektir, ancak kaçınılmaz ve küresel 
politikanın doğrudan uzantısı değildir. Bu nedenle de özellikle Türkiye vb. ülke 
deneyimlerinde ayrıntılı çözümlenmesinin gerekliliği açıktır. Bu bağlamda 
İstanbul’daki kentleşme sorun ve çelişkilerin kaynağının sermaye ve ulusal 
ve kentsel yönetim süreçleri ve bu süreçlerin ayrıntıda nasıl işlediğinden ayrı 
değerlendirilmesi süreci kavramaya engeldir.

Kentsel mekânın politik bir mücadele alanı olması “küresel kent” söylemi 
ile perçinleşmiş ve “küresel kent” olma çabasına dayandırılan uygulamalar ve 
bunların sonuçları kentsel mekânın politik yönünü daha bir görünür kılmıştır. 
Küreselleşmenin teknolojik gelişmelere indirgenmesi ve bunun sonuçlarının 
da yaşanan hali ile yaşanmak zorunluluğu ya da kaçınılmazlığı olarak 
gösterilmesi alınan siyasi kararların tümünün doğal görülmesi anlamını taşır. 
Bu açıdan Türkiye’deki kentsel dönüşüm ve özellikle de İstanbul deneyiminin 
küreselleşmenin gereği olarak sunulması indirgemeci bir mantığın ürünüdür ve 
bu indirgemecilik sürecin asıl faillerini gizleme ve aklama işlevi görmektedir.

Bu anlamda İstanbul’u dönüştürme projelerinin politik bir müdahale olduğu 
ve bu müdahalenin doğru kavranması oldukça önemlidir. Bu müdahalede istenen 
dönüşümlerin gerçekleşmesi için 2005 yılında gerekli yasal düzenlemeler yapıldı. 
Bu düzenlemeler hem kamusal güçlerin terk edilmiş binalara el konulmasını 
hızlandırma hem de büyük bir mülk transferinin (çok uzun vadeli kiralama 
yoluyla) gerçekleştirilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu uygulamalarda Vakıflar 
Genel Müdürlüğü düzenleme kurumu olarak görev yapmakta ve mülkün özel 
girişimcilere devredilmesi amaçlanmaktadır32.

1980’lerden bu yana “küresel kent” olma rekabetine bağlı olarak İstanbul’un 
dönüştürülmesi doğrultusunda hem merkezi hem de yerel hükümetler tarafından 
üretilen projeler33 Perouse tarafından şöyle ifade edilmektedir:

Bu doğrultuda yere!yöneticiler şu  anda m erkezi yemelim tarafından ortaya  
konan , kenti daha görünür ve ‘modern ’kılm ak için vazgeçilmez olan hiiyiik

31 Şengül, (2000) .s.l 17.
32 Perouse, Jeaıı-François (2011). "Paris ve Dubai arasında İstanbul: Uluslararası Standartlara 

Uydurma, Kökünden Kazıma ve Direnişler” İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, 
Hareketlilik ve Kentsel Bellek içinde, İstanbul, İletişim Yayınları, s.368.

33 Öktem. Biıınur (2005). “Küresel Kent Söyleminin Kentsel Mekânı Dönüştürmedeki Rolü: 
Büyükdere- Maslak Aksı” Kurtuluş, H. (der.). İstanbul'da Kentsel Ayrışma, Mekânsal 
Dönüşümde Farklı Boyutlar İstanbul, Bağlam Yayınları içinde, s.39.
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bir 'kentsel dönüşüm ’e girişilm esinin gerekliliğini vurgulamaktadırlar.
"Bit 'kentsel dönüşüm ’ kavramı, Fransız term inolojisindeki 'kentsel 

yenilenm e'den  çok, Anglosakson geleneğinde tasarlanan projelerde 
aktörün m erkezde y e r  aldığı ‘kentsel yen ilen m e’(urban regeneration) 
yaklaşım ını işaret ediyor. Bu yaklaşım  yere l güçlerin inisiyatifinde olan  
fakat sektörün yetkilendirdiği prosedürler He kentsel dokuya ağır bir 
m üdahaleyi içeriyor. 54

Bu projelere dayandırılarak gerçekleştirilen uygulamalar aslında küresel 
sermayenin belirleyiciliği ile değil, ulusal yerel yönetimler ve yerel sermayenin 
belirleyiciliği ile şekillenmektedir. Bu sürecin azgelişmiş ülkelerde politika 
yapma biçimi üzerinden yürütülmesi genel olarak sorunlu olan sürecin daha da 
çarpık ve sorunlu işlemesine neden olmaktadır.

3.2. “Küresel Kent” “Ütopyası”
“Süreç olarak küreselleşme” ve “proje olarak küreselleşme”nin karıştırılması 

tüm alanlarda olduğu gibi kent alanında da kentlerin egemen küreselleşme söylemi 
doğrultusunda dönüştürülmesinin kaçınılmazlık olarak algılanmasında etkilidir 
ve bu doğrultuda atılan adımları kolaylaştırmaktadır. Egemen küreselleşme 
aıılayışınca günümüzde artık ulusal ekonomilerin kentleri değil, kentlerin 
ulusal ekonomileri taşıyacağı ve bu nedenle de ülkelerin dünya ekonomisi ile 
bütünleşmesinin kentlerden geçmesi zorunluluğu ileri sürülmektedir. Bu süreci 
Türkiye'de ilk kez vurgulayan Keyder35 kentlerin adeta küresel pazara çıkmış 
şirket gibi hareket etmekte olduğu saptamasını yapar. Keyder İstanbul 1914 öncesi 
dönemde dünya ekonomisinde oynadığı rolü yeniden kazanmak için “küresel 
kent” olma fırsatı değerlendirilebilir ise, bu Türkiye’nin de gelişmesi açısından 
önemli olacağını ileri sürer. Ona göre bu yapılmadığı takdirde İstanbul küresel 
ekonomiden dışlanmış olacak ve evrimleşemeyen bir kent olarak kalacaktır36. Bu 
söylemde kentlerin birer özerk yapı olması ve bu nedenle de kentlerin küresel 
ekonomiyle bütünleşme arayışında birer “aktör” olmasının önünün açılması 
gerekir”.

Günümüzde kent yapısını şekillendiren “küresel kent” kavramının kullanımı 
farklı anlamlarda olsa da kullanımı 18. Yüzyıla uzanmaktadır. İlk defa Goetlıe 
tarafından 18. Yüzyıl Paris ve Roması’nın kültürel zenginliğini ifade etmek için, 
1915’te ise İskoç plancı Geddcs tarafından dönemin yeni büyük metropoliten 
alanlarını tanımlamak için kullanılmıştır. Kavramın anlamı ünlü plancı Peter 
Hail tarafından genişletilmiş, Dünya Kentleri başlıklı kitabında dünya kentlerini

34 Pcrouse, (2011) s.368
35 Keyder, Çağlar (1992) ( 1993) (2004). “İstanbul’u Nasıl Satmalı” UlusalKalktnmactlığın İflası,

İstanbul Metis Yayınları içinde, s. 99-111.
36 Keyder. (2004), s. 100-101.

* Bu söylemin son birkaç yılda medyada yer alan “ 12 Eylül 1980 Faşizmi”nin Türkiye’nin her
bir kentinin bir eyalet olması söylemiyle örtüşmesi de dikkate değerdir.
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dünyanın en önemli aktivitelerinin yoğunlaştığı alanlar olarak tanımlamıştır. Bir 
dünya sistemi teorisyeni olan Braudel’e göre ise dünya kenti içinde bulunduğu 
ekonomik sisteme egemen olan kent anlamında kullanılır iken, Friedman 
tarafından dünya kentleri uluslararası sermayenin yoğunlaştığı ve birikimin 
gerçekleştiği mekânlar anlamında kullanılmıştır. Sassen ise dünya kentlerini 
sadece kontrol ve yönetim merkezleri olarak değil, aynı zamanda ticaret ve 
hizmet sektörü ile fınansal yeniliklerin üretiminin de gerçekleştiği kentler olarak 
tanımlayarak dünya kenti kavramına yeni bir boyut kazandırmıştır.'7

“ Küresel kent” söylemi küresel kentlerin diğer kentlerden farklı olarak küresel 
ekonomi tarafından belirlenmiş, sosyal, ekonomik, mekânsal ve politik yapıları 
olduğunu ileri sürer ve bu farklılık hizmet sektöründe büyüme, imalat sektöründe 
dtişüş, enformel sektörde hızlı genişleme olarak öngörülür.38 “Bu söyleme göre 
“kentin ekonomik başarısı tamamen küresel ekonomideki rolüyle bağlantılıdır. 
Kentin ekonomisi küresel ekonomiye eklemlendiği oranda büyüyecektir”39 
Küresel kentlerin ekonomilerinin büyümesi ise tamamen yabancı yatırımları 
çekme kapasitesine, sahip olduğu ulusötesi firmalara ve küresel ekonomi için 
gerekli olan yönetim ve kontrol hizmetlerini sağlayabilme gücüne bağlıdır”-1“.

Başta Friedman ve Sassen olmak üzere bugünkü anlamı ile “küresel kent” 
kavramının formülasyonu, sermayenin küresel mekânsal olarak örgütlenişinin 
hiyerarşik olduğu ve dünya çapında, sermayenin kontrol işlevlerini ve üretici 
hizmetlerini sağlayan işgücünü barındıran kentlerin bu hiyerarşiyi yansıttığı 
varsayımları üzerinden yükselmekteydi41. Bu hiyeraşik yapılanmada finans 
orantısız bir biçimde birkaç finans merkezinde toplanmıştır. Londra, New York, 
Tokyo, Paris, Frankfurt ve diğer birkaç kent düzenli olarak tepede görünmekte ve 
küresel işlemlerin büyük payını temsil etmektedir42.

Günümüzde mekân bağlılığının çoğu tamamen olmasa da bileşenlerinin, 
ürünlerinin ve sonuçlarının aşırı-hareketliliği sayesinde biçim değiştirmiş ya da 
tescil edilmiştir. Hem sermaye sabitliği hem de hareketliliği hızının arttığı ve 
önemli olduğu zamansal bir çerçeveye geçmişindekindendaha fazla yerleşmiştir43. 
Gayrimenkul sektörü örneğinde olduğu gibi finans şirketleri gayrimenkulu
37 Ökteın, Biıınur (2010). "Kiirsel Dünya Kenti” Uğurlu Ö. vd (der) Türkiye Perspektifinden Kent 

Sosyolojisi Çalışmaları. İstanbul, Örgün Yayınevi. İçinde s. 104-106
38 Sassen (1991); Castells. Manuel (1994). “European Cities, the Informational Society and the 

Global Economy” New Left Rewiew, 204 ss. 18-32
39 Sassen,(l991); Castells, (1994), aktaran Öktem, (2010). s.l 13.
40 Sassen (1999b); Nijman (1996b); Kaplan ve Scwartz (1996); Walker (1996) aktaran Öktem, 

(2010) s .l 13
41 Keyder, Çağlar (2000 )(2009) “Arka Plan”. İstanbul, Küresel ile Yerel Arasında içinde. İstanbul, 

Metis Yayınları, s.28.
42 Sassen, Saskia, (2010). “Elektronik Ağlar, İktidar ve Demokrasi” Ruvivenkamp G, Jongerden 

Joost, Öztürk M (editörler) Teknoloji ve Toplum içinde, İstanbul, Kalkedon Yayıncılık s. 132.
43 Sassen, (2010). s. 126.
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akışkanlaştıran, böylece gayrimenkule yatırımı ve bııııun küresel piyasalarda 
“dolaşımını” kolaylaştıran araçlar icat etmişlerdir44. Bu süreçte gayrimenkul artık 
küresel bir meta haline dönüşmüştür. Hükümetlere düşen görev ise politikalarını 
“küresel kent” olma yarışına sokulan kente doğrudan yabancı yatırımların ve 
uluslararası genel merkezlerin çekilmesi, uzmanlaşmış hizmetlerin iyileştirilmesi 
ve uygun bir ekonomik çevrenin yaratılması yönünde geliştirmeleri olmuştur45.

“Küresel kent” söylemine göre küresel kent yapısı “sosyal kutuplaşma” özelliği 
gösterir. Kentlerdeki bu kutuplaşma “bölünmüş kentler” olarak tanımlamaktadır46. 
Bu kentlerdeki sosyal kutuplaşma emek piyasasındaki yapısal değişimlerin 
sonucu olarak ortaya çıkmıştır.47 Bu süreç ekonomik aktivitelerin yeni yapısı, işin 
organizasyonu ve istihdam yapısında gelir ve meslek kutuplaşmasını getirmiştir. 
Bu bir taraftan küresel kentin ekonomisinde dinamizmi belirleyen ve yüksek 
oranda profesyonellerin istihdam edildiği üst düzey hizmet sektörünün büyümesi, 
diğer taraftan inşaat, otel hizmetleri, restaurant, lüks mağazalar, eğlence, özel 
güvenlik, vb. alanlarda istihdam edilen düşük ücretli işlerin de artmasına neden 
olmuştur.48 İşteki kutuplaşma gelir dağılımındaki eşitsizliklere yol açmıştır. 
“ Küresel kent” bir taraftan yüksek gelir gruplarına ait lüks konut alanları ve ticari 
alanlar ile diğer taraftan gecekondunun yoksulluğun ve mekânsal çöküntünün 
hızla arttığı ve yoğunlaştığı alanlar olarak ayrılmaktadır. Bu bölünme Friedınan 
ve Wolff tarafından ‘Citadels’ ve ‘Getto’ olarak tanımlamaktadır49. Ancak hem 
dünya sistemine eklemlenme hem de demokratikleşme yönünde eşitsizliklerin 
günümüz iletişim teknolojileri ve daha farklı politik mücadele stratejilerin 
geliştirilmesi aracılığıyla giderilebileceği de bu söylemce varsayılmaktadır50.

“Küresel kent” konusunda tartışmalar ve eleştiriler ölçüt sorununa 
odaklanmaktadır. Çünkü tanımlamaya göre “küresel kent” ölçütü değişmektedir. 
Bu eleştirilerden biri King tarafından yapılmış ve kavramın hizmetler, fiııans 
ve uluslararası şirketlerin genel merkezlerinin varlığına indirgenerek dünya 
ekonomisinin tek yönlü teslimiyetine dayandırılması ve tarihsel boyutun göz ardı 
edilmesi biçiminde eleştirilmiştir. “Hill ve Kim, küresel kentlerin piyasa merkezli 
ekonomilerin modeli olduğunu, bunun için de bütün kentleri temsil etmediğini 
ileri sürmektedir. Bıına karşılık Tokyo-Japonya örneğinin devlet merkezli başka 
bir modeli gösterdiğini iddia etmişlerdir”51.

44 Sasscn, (2010). s. 126.
45 Douglas, (2000) aktaran Öktem, (2010) s. 115.
46 Öktem (2010) s.l 17
47 Sasscn, ( 1991 ), Castells, ( 1994).
48 Öktem (2010) s.l 14
49 Öktem, (2010). s.l 17-119.
50 Sasseıı, (2001). “Impact o f  Information Technologies on Urban Economies and Politics”, 

International Journal o f  Urban and Régional Research, 25, 2. s .4 11 -418.
51 Öktem, (2010). s. 107.
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Bir dizi akademisyen ise “küresel kent” söyleminde tanımlandığı gibi bir 
kentin var olmadığım; ancak uluslararası düzlemde ağların farklı biçimlerde 
eklemlendiği mekânların var olduğunu ileri sürmekte ve küresel kentlerin politik 
bir proje olan küreselleşmenin bir parçası olduğunu iddia etmektedir52.

“Küresel kent” söylemine ilişkin diğer bir tartışma ise “küresel kent” ile ulus 
devlet arasındaki ilişki ile ilgilidir.

"Dünya kenti hipotezi, küresel kent ile ulus devlet arasındaki ilişkileri 
iki hiçimde açıklamaktadır. Birincisi kürese! kentlerin kazandığı noktada 
ulus devletlerin kaybettiğini ileri sürerken, diğer iddia ulus devletin 
rolünün ve yapısının değişmediğini kabul etmektedir... ”si. "Küresel 
kentler küreselleşme hedejli olmasına rağmen hala ulus devlet içinde yer 
almaktadır. Bu karşıtlık sermaye ve işçi sınıfı arasında, ıılusötesi sermaye 
ile ulusaI burjuvazi arasında, ıılıts devlet ile ıılusötesi sermaye arasında, 
vatandaşlar ile ulus devlet arasında çeşitli çatışmalar yaşanmasına neden 
olmaktadır.."54. “Yeni ekonomik yapı bazı küresel kentlerde ekonomi ve 
istihdamı canlandtrıken diğer kentlerde ekonomi ve istihdamın çöküşüne 
neden olmuştur... ”55.

Bu anlamda İstanbul örneğinde “küresel kent” olma yolunda mekânın 
dönüştürülmesinin sosyal ve mekânsal eşitlikleri azaltma yönünde mi, 
derinleştirme yönünde mi değiştirdiği ve varsa İstanbul’un kazanımlarının ulus 
devlet ya da diğer kentler açısından ne anlam taşıdığı sorgulanmaya değerdir.

4. “ K üresel K ent” Ütopyası ve K entsel D önüşüm /D önüştürm e

Egemen küreselleşme söylemi doğrultusunda tasarlanan düzenlemeler 
toplumsal yaşamın tüm alanlarında olduğu gibi kent mekânında ve özellikle 
de “küresel kent” söyleminin uygulandığı kentlerde yansımalarını bulmuştur. 
Bu süreçte öncelikle sermaye hareketlerini esnekleştirme konusunda devletin 
yapısının ve işlevlerinin değişimine koşut olarak özelleştirme ve izleyen süreçler 
hiç kuşkusuz kent yapılarının dönüştürülmesine etkide bulunmuştur. Bu söylem 
doğrultusunda kentlerin “yenilenmesi” ve küreselleşme sürecinin gereklerine 
“uygun hale getirilmesinin” ve bu nedenle de mekânlarının dönüştürülmesinin 
gerekliliği vurgulanmıştır. Diğer bir deyişle küreselleşme söylemi kent alanında 
da yansımalarını bulmuş ve “küresel kent” söylemi ile taçlandırılmıştır. Bu 
uygulamalar süreçten çıkar sağlayan akademik ve akademik olmayan çevrelerce 
desteklenmektedir. Bu yaklaşıma göre küreselleşme olarak adlandırılan günümüz 
dünyasının kentsel mekânı önceki dönemin yerel kolektif tüketimin örgütlendiği

52 Öktem, (2010). s. 108.
53 Öktem. (2010). s. 120.
54 Öktem, (2010). s. 121.
55 Öktem, (2010). s. 122.
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ve emeğin yeniden üretildiği56 bir mekân olmanın ötesinde artık çokuluslu 
sermayenin kârlılığını arttıracak esnek (post-fordist) üretimin örgütlendiği bir 
mekândır. “Küresel kent” söylemi ile hem proje geliştirmenin hem de bu projelerle 
bir meta olarak değerlenen kentsel alanların değerlenmesinden rant sağlama yolu 
açılmış olmaktadır. Bu anlamda egemen paradigma mekânsal eşitsizliğin de 
bir anlamda giderileceğinin bir projesi biçiminde sunulmakta ve uygulamalara 
gidilmektedir.

Kentsel yapıdaki değişimleri ifade etmede pek çok kavram kullanılmakta 
ve bu kavramlar arasındaki farklılık ve benzerlikler çoğu zaman dikkate 
alınmamaktadır. “Kentsel dönüşüm”, “kentsel yenileme” “kentsel canlandırma”, 
“kentsel koruma” ve “soylulaştırma” gibi kavramlar bu alanda sık kullanılan 
kavramlardır. Bu kavramlardan İstanbul’daki dönüşümü anlama ve açıklamada 
en çok kullanılan kavramların başında, sıklıkla “soylulaştırma” ya da daha 
az sıklıkta “seçkinleştirme” olarak Türkçeleştirilen “gentrification” kavramı 
gelmektedir. Bu çalışmada yukarıda adı geçen tüm süreçleri kapsadığından kentsel 
dönüşüm/dönüştiirme kavramının kullanılması uygun bulunmuş ve ilgili süreçler 
bu şemsiye kavram çerçevesinde tartışılmıştır. Çünkü bu kavramlardan birinin bir 
bütün olarak İstanbul’a uygulanması şöyle dursun bir bölgeye ya da mahalleye 
uygulanması bile sıkıntılıdır. Aynı bölge ya da mahallede farklı dönüşüm süreçleri 
iç içe geçerek birlikte somutlanabilmektedir. Böylesine bir anlayış “kentsel 
dönüşümü” bir bütün olarak kavramayı sağlayabilecek metodolojik bir sorunu 
aşma açısından önemlidir. Bu kavramların üzerinde en azından benzer perspektifi 
paylaşanlarca bir uzlaşı ve anlam birliğinin sağlanması sürecin anlamlandırılması, 
kavranabilmesi ve sorun çözme yönünde öneri geliştirmenin ön koşuludur. Bu 
nedenle bu yazıda bu kavramların anlamı ve bağlantıları verilmeye çalışılacaktır. 
Kentsel dönüşüm ile ilgili kavramlar 1) Mevcut mekânların dönüştürülmesi, 2) 
Yeni mekânların oluşturulması biçiminde iki başlık altında sınıflandırılabilir.

4. L Mevcut Mekânların Dönüştürülmesi: Bir Meşrulaştırma Kavramı Olarak 
“Gentrification "Soylulaştırma ”

Mevcut mekânların dönüştürülmesi günümüzde özellikle kentin tarihsel 
mekânlarının sosyal ve yapısal yenilenmesi anlamında “kentsel yenileme” 
“kentsel canlandırma”, “kentsel koruma” uygulamalarının tümünü kapsar 
biçimde “gentrifcasyon/soylulaştırma” kavramı ile ifade edilmektedir. Bir taraftan 
süreci eleştirel değerlendirip ilk kullanımına sadık kalarak değerlendirenler57, 
diğer taraftan kavrama farklı bir anlam yükleyerek kullananlar bulunmaktadır. 
Sonuçla bu kavramı kullanma her durumda mevcut süreci meşrulaştırıcı bir işlev 
görmektedir. Dolayısıyla “gentrification/soylulaştırma” kavramı ile uygulama 
sonrası süreçte gerçekleşen kentsel dönüşümün ifade edilmesi sorunludur.

56 Castells, (1977).
57 Örneğin, Türkün ve Kurtuluş, 2005, Kurtuluş, 2005; Şen, 2005.
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Öncellikle “gentrification-soylulaştırma” olarak adlandırılan uygulama çok 
yönlü bir süreç ve farklı örneklerde özgün yönler ve uygulamalar ile somutlanışı 
sözkonusudur. İkinci olarak kavram, ilk kez sosyolog Ruth Glass tarafından 
Londra’da özellikle göçmenlerin ağırlıklı olarak oturduğu Islington bölgesinde 
yaşanan dönüşümü ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Benzer süreç daha 
sonraları Londra’nın Southwark, Lambeth ve Westminister bölgelerinde de 
yaşanmıştır. Kentin merkezinde yer alan Islington bölgesindeki işçi konutlarının 
1960’lı yıllarda orta ve üst sınıf haneleri tarafından satın alınması ve mevcut 
konutların yerine lüks konutların yapılarak bölgenin sosyal karakterinin 
değiştirilmesi anlamında kullanılmıştır.58 Aslında bu adlandırmanın nedeni “Ruth 
Glass’ın “yeni bir kentsel sınıfın” ortaya çıkışım gösterdiği düşüncesi ile o güne 
dek kullanılan “kentsel yenilenme” ve “kentsel canlanma” gibi adlandırmalarla 
anılan politik ve ekonomik iktidarın müdahalelerinden ayırmak amacıyla, yeni 
bir kentsel soylu sınıfa kültürel olarak eklemlenmeye çalışan “yeni bir kentsel 
gentry’nin ortaya çıkışını gösterdiğini düşündüğü süreci, biraz da alaycı bir 
tavırla adlandırmasıdır”59. Bu kullanımda esas vurgu politik bir müdahaleden 
çok sınıf-dönüşümü bağlamında orta-sınıfın yükselişi ve işçi sınıfının yerinden 
edilmesidir. Bu yerinden edilmede yönetimlerin politik müdahalesi bulunsa da 
asıl aktör orta-sııuftır. Ancak günümüzde ve özellikle de azgelişmiş ülkelerde 
sürecin oluşumu politika yapma biçimleriyle doğrudan bağlantılıdır. Kaldı ki o 
dönemde de politik bir müdahaleden arınık salt bir konut değişimi süreci olarak 
düşünülmesi pek de doğru değildir.

Her ne kadar günümüzde eleştirel içerikteki ilk kullanım biçimine rastlanıyor 
olsa da (örneğin, Hartman, Mercuse, Atkinson, Smith, Slater, DeVerteil gibi) 
kavram Slater'10 tarafından eleştirel perspektiflerin tahliyesi olarak adlandırılan bu 
süreçle alaycı bir tavırla adlandırılma da dahil olmak üzere özünden uzaklaşmıştır. 
Bu öz, düşük-gelirli ve işçi sınıfı mahalle sakinlerinin yerinden edilme 
sürecidir.61 Kavram her geçen gün popülerleşerek ilk kullanıldığı dönemdeki 
olumsuz anlamından uzaklaşarak olumlu kullanıma doğru kaydırılmaktadır. Bu 
kayışta, öncelikle gentrification’un etkilerinin araştırılması üzerinden yürütülen, 
gentrifikasyonun nedenleri konusundaki teorik ve ideolojik çekişmenin sürekliliği,
58 Zukiıı, Slıaron (1987). “Gentrifıcation: Culture and Capital in The Urban Core” Annual 

Revview o f  Sociology, 13. s. 131; DcVerteuil, Geoffrey (2011). “Evidence o f  Gentrifications- 
Induced Displacement Among Social Services in London and Los Angeles” Urban Studies, 
48(8). s. 1566

59 Yavuz, Nuran (2006) “Gentrifıcation Kavramını Türkçeleştirmekte Neden Zorlanıyoruz?”, 
Behar, D ve İslam, T. (der.) İstanbul'da Soylu/aştırma: Eski Kentin Yeni Sahipleri, İstanbul, 
Bilgi Üniversitesi yayınları içinde, ss 59-74; Uysal, Evrim (2006). “Soylulaştırma Kuramı’nın 
İstanbul’da Uygulanabilirliği: Cihangir Örneği” Planlama, 2, s.81.

60 Slater, Tom. (2006). "The Eviction o f Critical Perspectives from Gentrifıcation Research”, 
International Journal o f  Urban and Regional Research, 30 (4), s.37-57

61 Slater, (2006). s. 37-57.
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ikinci olarak, yerinden etme sürecinin ayrıntısının ve bunun araştırma problemi 
olarak tanımlanmasından vazgeçilmesi ve üçüncü olarak da, merkezi kent 
alanlarındaki neoliberal “toplumsal kaynaştırma / harmanlama” politikalarının 
yaygın etkisi önemli olmuştur62.

“Gentrification” olarak adlandırılan bu süreç aslında iki yönlü işlemektedir. 
Bir taraftan orta sınıfın yükselişi - kazananlar (kenti soylulaştıran orta sınıf) diğer 
taraftan düşük gelirli ve işçi sınıfı hanelerin yerinden olması-kaybedenier (kenti 
bozan unsurlar) yer almaktadır. Bu anlamda politik olarak nereden bakıldığına 
göre bu süreç anlamlandırılmaktadır. Küreselleşme söylemi doğrultusunda 
bakanlar için bu süreç kentin daha yeni koşullara zamanın gereklerine uyarlanması 
anlamını taşır iken, gerçekte bu süreç bir yerinden-etme ve bir ayırımcılık ve 
“mekânsal ayrımlaştırma” sürecidir. Bu kullanım dışında üçüncü etken olarak 
belirtilen, kavramın liberal hümanist bir perspektifle eskiye dönüş anlamında 
romantizme de kayan bir içerikte kullanımı da mevcuttur. Bu da kentin tarihsel 
mirasının yenilenmesi ve kentin dışlayıcı özelliği yerine harmanlayıcı (social 
mix) biçimde yenilenmesi anlamında kullanılmıştır.

Kavramın Türkiye’deki kullanımında da bu değişim görülmekte hatta daha da 
fazla sorunlar içermektedir. Bazen yerinden edilme sürecine değinilmeksizin orta- 
sınıfm günümüz dünyasının gentry-soylıı sınıfının bölgeye yerleştiğinde etkisinin 
ne denli önemli olacağına yoğunlaşılmış, bazen de sadece bir bölgeye yapılacak 
küçük bir yenileme ile o bölgenin soylulaşacağı anlamında içi boşaltılarak teknik 
bir terime dönüştürülerek kullanılır olmuştur. İlginç bir biçimde bazen de her 
türden değişim politik müdahale boyutuna vurgu yapılmaksızın “soylulaştırma” 
süreci biçiminde değerlendirilmiştir. Bütün projeler sözkonusu kentin iyileşmesi, 
soylulaşması anlamında işlenmiştir.

Kavramın çok yönlü ve farklı süreçleri içine alması nedeni ile farklı 
içerikte kullanılması sıkıntılara yol açabilmektedir. En genel tanımıyla, yeni 
bir sınıfsal ve mekânsal ayrışmayı ifade eden ve sanayiden arındırılmış kent içi 
alanlarındaki işçi sınıfı konutlarının yeni-orta sınıflara terk edilmesi anlamına 
gelen “soylulaştırma” çok-yönlü bir süreçtir 6\  Kavramın bu özellikleri Şen’in 
şu ifadesinde açıkça görülebilmektedir. “Dolayısıyla çok yönlü bir dönüşümün 
sonucu olarak soylulaştırma, kentsel yeniden yapılanmanın bir parçası ve aynı 
zamanda sonucudur da”64. Kentsel dönüştürme bu anlamda “soylulaştırmayı” da 
içine alan ve yeniden yatının için belli kesimlere olanaklar yaratan ve dolayısıyla 
yeni eşitsizliklere yol açan bir süreçtir.

62 Slater, (2006). s. 37-57.
63 Şen, Besime. (2005). “Soylulaştırma: Kentsel Mekânda Yeni Bir Ayrışma Biçimi”, Kurtuluş H. 

(Der). İstanbul'da Kentsel Ayrışma, Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar. İstanbul, Bağlam 
Yayınları içinde, s. 128.

64 Şen, (2005). s. 129.
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Soylulaştırma kavramının kullanımının sıkıntıları Hoffman’m65 
değerlendirmelerinde açıkça görülmektedir. O, soylulaştırmayı farklı modelleri 
olan bir süreç olarak değerlendirmektedir. Örneğin, Cihangir’de mahalle 
sakinlerini yerinden etme biçiminde yaşanırken, Fener-Balat bölgesinde bölge 
sakinlerinin yerinden edilmemesi, önceden Cezayir Sokağı olarak adlandırılan 
ve Fransız tarihi ile hiçbir bağı olmayan sokağın adının Fransız Sokağı olarak 
değiştirilmesi ve sokağın Disney-benzeri (disneyfication) tamamen yeni binalarla 
doldurulması bu anlamda farklı üç örneği oluşturmaktadır. Bu üç örnekte hangi 
kurumsal gücün bu yapılaşmaları yürüttüğü konusunda da bir ortaklığın olmayışı 
bu kavramın içindeki çeşitliliği anlamak açısından önemlidir. Cihangir, hükümetin 
otoritesi dışında, Fener-Balat 1966’da İstanbul’da II. Habitat konferansında Fener- 
Balat’ta mimari canlandırma ve topluluğu koruma düşüncesine dayanan projenin 
(JNESCO’nun yedi milyon Euro’luk finansal desteği, Avrupa Komisyonu, Fatih 
Belediyesi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün katılımı ile ve Fransız 
Sokağı ise, tamamen Büyükşehir Belediyesinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir66.

Ergun67 ise, “gentrification” sürecinin farklı anlamlarını şöyle örneklendirir. 
Örneğin tarihsel değeri olan binaların konut amaçlı kullanımı doğrultusunda 
yenilenmesi ve sonrasında bu konutların ticaret ya da eğlence merkezine 
dönüştürülerek işlevlerinin değişmesi, Ortaköy örneği, ya da Kuzguncuk, 
Cihangir, Tünel ve Galata örneklerinde olduğu gibi canlandırılır, ya da Balat 
örneğinde olduğu gibi projenin tamamlanması ile mahalle sakinlerinin değişmesi 
beklenmektedir. Bu nedenle de Yavuz “soylulaştırma” kavramı yerine “kentsel 
yenileme/yenilenme kavramını önerir.68

Gentrification konusunda Kennedy ve Leonard üç temel oluşturucu tespitinde 
bulunurlar. Bunlar: mahallenin eski sakinlerinin yerinden edilmesi, bölgenin 
özellikle de konut stokunun fiziksel olarak iyileştirilmesi ve mahallenin 
karakterinin değişmesi69 anlamına gelmekte ve bu nedenle de sürecin hem 
fiziksel hem de sosyal yönleri bulunmakta dolayısıyla salt bir fiziksel yenileme 
anlamındaki kullanımı da sorunlu olmaktadır.

Soylulaştırma coğrafik/fiziksel/finansal belirli bir bölgede binaların olması 
istendiği biçimde hanelerinin oturma bölgelerinin tist-sınıf aileleri yerleşim yerine 
dönüşmesi anlamına gelir ki bu olumsuz bir anlam taşır70. Bu anlamı aslında 
sosyoloji ve özellikle de sınıfsal çözümleme için daha da önemlidir. Gentrification 
uygulamalarında özellikle eski mahalle sakinlerinin yer değiştirmesi ve bu yer

65 HofTman, Friederike (2007). “ İstanbul: Living Togethcr Seperately”, Urban Aciion, s.60-67.
66 HofTman, (2007). s. 64.
67 Ergun, Nilgün (2004). “Gcntrifıcation in İstanbul”, Cilies, VoL 5. s. 403.
68 Yavuz., (2006). s. 163; Şentürk, Murat (2008) “ Eski Kentin Yeni Sahipleri Var mı?”, İlcm 

Yıllık, Yıl. 3, Sayı. 3, s. 3. 159-166.
69 Aktaran HofTman, (2007). s.62.
70 Marcuse 1999’dan aktaran HofTman, (2007). s. 62.
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değiştirmenin gönüllü ya da gönülsüz oluşu önemli boyutlardır. Bu nedenle de kent 
içi nüfus hareketliliğinde baskı düzeyi bu sürecin değerlendirilmesinde önemlidir. 
Baskı ile gerçekleşen yer değiştirme ise sorunlu olarak değerlendirilmelidir71. 
Temel ihtiyaçların özelleştirilmesi, halka sunulmaması ya da yer değiştirmesi bir 
yerinden etme baskısı yaratmakta ve bu da bölge sakinlerini mekân değiştirmeye 
yöneltmektedir.

Görüldüğü gibi sorun, sürece hangi taraftan bakıldığı ile ilgilidir. Aynı süreç 
bu sürecin kazananlarınca olumlanıp ve bir sosyal-kaynaşma fırsatı olarak ifade 
edilirken sürecin kaybedenleri açısından bir olumsuzluğa işaret etmektedir. Bu 
nedenle de bir bilim insanı sorumluluğu çerçevesinde sürecin kavramlaştırılması 
ve anlamlandırılması gereklidir.

Atkinson gentrification konusunda yapılan yayınlanmış 114 çalışmayı 
inceleme üzerinden yaptığı bir değerlendirmede, bu çalışmaların sonuçlarının 
sürecin olumlu etkilerden çok olumsuz etkilere ve özellikle de sosyal maliyet 
sorunlarına yol açtığı saptamasında bulunmuştur. Bu uygulamalar yerel vergi, 
fiziksel çevre ya da kentsel genişleme talebindeki gelişimden çok bir yerinden 
etme ve toplumsal sorunlara yol açmıştır72.

Seçkinleştirme kavramı soylulaştırma kavramına göre gerçekliği anlama 
açısından daha uygundur. Çünkü eski mahallelerin yeni sahiplerinin “soylu” 
olduğunu söylemek “seçkin” olduklarını söylemekten daha zordur. Kaldı ki, 
İstanbul için, belli düzeyde yeni-orta sınıf oluşumu ve dolayısıyla da kuşatmasını 
içerse de parası olanın yerleşebileceği yerleşim yeri anlamına gelir. Diğer bir 
deyişle parası ile seçkinleşen bir kesim buralara daha kolay yerleşebilmektedir. 
Bu nedenle de kesin olan, bu mahallelerin gün geçtikçe yoksullan barındırmaktan 
uzaklaşarak daha zenginlerin oturduğu semtlere dönüşmesidir. Bu anlamda 
da “soylulaştırma” yerine “yerinden- edilme” kavramı ya da DeVerteııil’un73 
kullandığı biçimde “soylulaştırma-yerinden etme” (gentrification-induced 
displacement) biçiminde kullanıldığında özünde içerdiği anlamı verebilir. 
Bu kavram yeni gelenlerin ‘ne’liği ya da kimliğinden çok mahallenin eski 
sakinlerinin yenilenen bölgede yaşamaya devam edip edemediği ile ilgili bir 
sorundur. Eski yoksul sakinlerin kendi mahallelerinde oturması her geçen gün 
biraz zorlaşmakta ve kentin başka bölgelerine yerleşerek kendi mekânlarına ve 
kentlerine yabancılaştırmaktadırlar.

Bu nedenle “soylulaştırma” kavramı da süreci meşrulaştırma açısından en 
işevuruk kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle de soylulaştırma 
örneğin kentsel dönüşüm kavramı gibi nötr bir kavram değildir. Kentsel dönüşüm 
kavramı dönüşümün olması gereken bir dönüşüm olduğu anlamını içermez.
71 DeVerteııil, (2011).
72 Atkinson 2002’den aktaran S la te r, (2006). s.752.
73 DeVerteııil (2011).

* Yazının devamında “gentrification” “soylulaştırma-yerinden etme” biçiminde kullanılacaktır.
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Ancak soylulaşma kavramı ta başından sürece bir olumluluk yükler ve bu 
nedenle de uygulamaları meşrulaştırır. Olumsuzlukları daha fazla olan bir içeriği 
çağrıştırmak için sürecin soylıılaştırma-yerinden etme biçiminde kullanılması 
daha uygun olabilir.

4.2. Yeni Mekânların Yaratılması:’’Herkese Ev ve İş" Sloganı 
Yeni mekânların oluşturulması, sıklıkla tarihsel olmayan merkezdeki ve 

çevredeki gecekondu ya da müstakil konutlardan oluşan bölgelerin yıkılarak 
konut alanı ya da iş merkezlerine dönüştürülmesi bazen de çevresindeki boş 
alanların kullanılması ile gerçekleştirilir. Büyük sermaye sahiplerinin yanı 
sııa TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)’niıı yeni yerleşim alanlarının 
oluşturulması açısından önemli işlevleri bulunmaktadır. Yeni yerleşim alanlarının 
oluşturulmasının bir uç örneği olarak mevcut hükümet tarafından dile getirilen 
“çılgın projeler” verilebilir. Yeni mekânların yaratılmasını kentsel yapıyı olumsuz 
ya da olumlu etkilemesi uygulamaların ayrıntıda nasıl işleyeceği hangi nosyon 
ile gerçekleşeceği ile bağlantılıdır. Çevresel ve uygulanabilirliğine ilişkin teknik 
sıkıntılar bir yana zaten nüfusu çok fazla olan İstanbul için bunun nüfusu ve 
kentsel sorunları daha da arttıracağı yönündeki kaygı oldukça önemlidir. Ayrıca 
sonuçlar projenin temel amacının rant sağlama için yapılacak uygulamalar mı, 
yoksa İstanbul sakinlerinin daha iyi fiziksel ve sosyal mekânlarda yaşamasına 
hizmet etmesi mi olacağına bağlı olarak değişecektir.

Kentin merkezinde olan gecekondu bölgeleri özellikle yeni merkezi iş 
alanları (MİA) ya da lüks konut alanları yaratma biçiminde kullanılır. İkitelli’de 
şimdilerde başlatılan kentsel dönüşüm projesi buna örnektir.

5. İstanbul’da K entsel Dönüşüm

Türkiye’nin kentleşme deneyimine koşut olarak 1980’li yıllarla başlayan, 
1990’Iarda açıkça izlenen ve 2000’li yıllarda egemen kentleşme modeli olarak 
yerleşen yeniden yapılanma sürecinde74, özel konumu nedeniyle İstanbul “küresel 
kent” söylemi çerçevesinde öne çıkartılmış bu doğrultuda hızlı dönüşümler 
gerçekleştirilmiştir.

Bu uygulamalar Türkiye 'de kentsel mekân ve kentleşme süreci sermayenin 
doğrudan müdahaleleri He yeni bir boyuta evrilmektedir. Devlet bu yeni 
birikim sürecinde kentsel mekânı daha önceki yıllarda olduğu gibi dolaylı 
yollardan değil, doğrudan düzenlemeler ve teşviklerle büyük sermayenin 
birikim alanı haline getirmektedir. Bu gelişmeler çerçevesinde sadece 
metropoliten alanlar değil kıyısal yerleşmeler de büyük ölçekli sermaye 
yatırımları ile radikal dönüşümler geçirmeye başlamıştır.75

74 Kurtuluş, Hatice (2010). “Kent Sosyolojisinde Değişen Kavrayışlar ve Türkiye’nin Kentleşme 
Deneyimi’’ Uğurlu O. ve diğerleri (der.) Türkiye Perspektifinden Kent Sosyolojisi Çalışmaları, 
İstanbul, Örgün Yayınevi içinde, s.214.

75 Kurtuluş, (2010). s. 214.
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İstanbul’da kentsel dönüştürülme süreci, birincisi, “küresel kent” söylemi, 
İkincisi, “gecekondu” yerine “varoş” kelimesinin ikame edilerek yerinden-edilme 
biçiminde işleyen sürecinin “soylulaştırma” kavramı üzerinden meşrulaştırılması 
ve üçüncüsü, “herkese ev ve iş” sloganı olmak üzere üç temel gerekçeye 
dayandırılarak işletilmiştir.

5.1. İstanbul’un Kentse! Dönüşümünün Kısa Bir Tarihi 
İstanbul’un kentsel dönüşüm tarihi kapitalizmin dönüşüm tarihine koşut 

olarak genel bir sınıflandırma ile üç farklı döneme ayrılabilir. Kentsel dönüşümün 
dönemlerinden ilki, 19. yüzyılda sanayi kapitalizminin, ulus devletin ve kentleşme 
süreçlerinin ortaya çıktığı dönemdir. İkincisi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
Avrupa’da ve Amerika’da uygulanan kentleşme dönemidir. Bu dönemde sanayinin 
yarattığı istihdam olanakları ve sosyal refah devleti politikaları ile giderek 
genişleyen ücretli kesimler, kent merkezine belirli uzaklıkta kurulmuş orta sınıf alt 
kentlerine akın etmişlerdir. Orta sınıfların boşalttığı eski kent merkezleri ise daha 
düşük gelir gruplarının yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Az gelişmiş ülkelerin 
metropoliten alanları ise kırdan kente aşırı göç ve yetersiz istihdamla, kontrolsüz 
biçimde genişlemiştir. Topraktaki mülkiyet yapısının sağladığı olanaklarla, 
göçmenlerin barınma maliyetlerini kendilerine yükleyen gecekondular, bu 
dönemin mekânsal dönüşümünün temel belirleyenleridir.76 Kapitalizmin 
1970’lerden itibaren bütün dünyada üretimin ve mekânsal yapıların radikal olarak 
yeniden ölçeklendirildiği ve yapılandırıldığı dönem kentsel dönüşümün üçüncü 
dönemidir. Bu dönemde alt kentleşme nedeni ile cazibesini kaybederek çöküntü 
alanları haline gelen kentin merkezi alanlarının yeniden yapılanması kentsel 
dönüşümün temel boyutlarından birini oluşturmaktadır. Bu dönemde kentlerin 
“üretim mekânlarından” “tüketim mekânlarına” dönüştürülmesi ve kentlerin 
tarihi de dahil bütün olanaklarının devreye sokularak farklı biçimde pazarlanır ve 
diğer kentlerle yarışır hale getirilmesi süreçleri önemlidir77.

Kentsel dönüşümün üçüncü döneminde uygulanan neoliberal politikaların 
kentsel alandaki yansımaları devletin diğer sektörlerde olduğu gibi kentsel arazi 
ve konut piyasasında da rekabet ortamı yaratarak piyasanın işleyiş olanaklarını 
arttırmak ve sermayenin gelişimini her yönüyle destekleyerek önemli bir sektöre 
dönüştürme biçiminde olmuştur. Bu süreçte ulusal ve yerel ölçekte ortaya çıkan 
dinamikler küresel dinamiklerle birleşerek kentsel mekânın dönüştürülmesine 
neden olmaktadır. Böylesine bir dönemde kuşkusuz doğu ile batı uygarlığının 
kesişme noktasındaki konumunun onun küresel rolünde önemli bir etmen 
oluşturduğu İstanbul’un unutulması düşünülemezdi. O ’nun bu konumu onu

76 Bu dönemde Türkiye vb. ülkelerde “gecekondulaşma” süreci politik bir yapılanma olarak destek 
görürken günümüzde yine politik bir yapılanma çerçevesinde sonlandırılmaya çalışılmaktadır.

77 Türkün, Asuman - Kurtuluş, Hatice, (2005). “Giriş” Kurtuluş H. (der) İstanbul'da Kentse! 
Ayrışma, Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar, İstanbul, Bağlam Yayınları içinde, s. 11-13.
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tarihsel miraslı bir kent ve şimdilerde de “küresel kent” potansiyeli olan bir 
kent olarak önemini ve bu nedenle de mekânsal dönüşümünü etkilemektedir. 
“ İstanbul’un küresel rolünde önemli bir boyut iki uygarlığın kesişme noktasındaki 
konumundan kaynaklanıyordu: Batılı seyyahlar kenti doğuya açılan kapı olarak 
görmüşlerdi, Müslümanlar ise Batının işgal edilmiş ama bütünüyle fethedilmemiş 
bir uç beyliği gibi. Ağızlara sakız olmuş klişeye göre İstanbul iki kıta iki 
uygarlık arasındaki köprüydü”78. Kentlerin dönüşümünde etkili olan ekonomi 
politikaları dünyanın pek çok metropliten kentinde olduğu gibi İstanbul’da da 
gözlenebilmektedir. İstanbul’un özel konumu bu dönüşümün Türkiye’deki 
diğer kentlerden daha açık biçimde görülmesine neden olmaktadır. Onun bu 
konumu “Türkiye’nin 1980’li yıllarda yaşadığı açılıma paralel olarak İstanbul’da 
ulusal kalkınmacıiığın parlak yıllarında büyük ölçüde unutulmaya yüz tutan 
bölgesel rolünü yeniden elde etmeye aday gibi görülüyordu”79. Küresel sistemle 
eklemlenme sürecinde kentlerin, özellikle de İstanbul’un oynayabileceği rollere 
ilişkin tartışma Türkiye’de yerellik üzerine yapılan tartışmalar içinde önemli 
bir yere sahiptir80. Bu alanda ses getiren tartışmalardan ilki Keyder’in 1992’de 
İstanbul adlı derginin üçüncü sayısında yayınladığı “ İstanbul’u Nasıl Satmalı” 
adlı makalesidir. Bu makalede Keyder artık dünya sisteminin hegemonik hale 
geldiğini ve bu sürece direnişin giderek yoksullaştırmayı ve gelişmiş dünyadan 
kopmayı getireceğini düşünmekte ve bu süreçte yer almasının bir aracı olarak 
İstanbul’un “küresel kent” olma potansiyelinin yaratılması ve kullanımının 
Türkiye için anlamlı olacağı tezini işlemektedir. Keyder ulusal kalkınmacıiığın 
ve bununla beraber gelen devletin ekonomiyi ve ekonomik kalkınmayı 
yönlendirme olgularının soluklarını kaybetmelerinden dolayı artık Ankara’nın 
öneminin azalması ve Türkiye’nin özel bağlamında İstanbul’un göreli statüsünün 
yükselmesini vurgulamaktadır. Keyder bu çalışmasında artık ulusal ekonomilerin 
kentleri değil, kentlerin ulusal ekonomileri taşımalarının sözkonusu olduğunu 
işlemektedir81. Keyder İstanbul’un dünya kenti konumu kazanmasının diğer 
kentlere de yarayacağından bu kentlerin ara merkezler konumu kazanacağından 
söz etmiştir. Ancak İstanbul kazanımlarının diğer şehirlere nasıl yarayacağı çok 
net ortaya konulmamıştır.

Bu dönemin politika uygulamalarının kentsel alanlara ve özelde İstanbul’a 
yansımaları açısından merkezi hükümetin metropoliten alanların özerkleşmesi 
doğrultusunda geliştirdiği üç temel politika önemlidir. Bunlar büyükşehir 
belediyelerinin bütçelerini arttırma, iki-kademeli (two-tair) yeni bir metropoliten 
yönetim modeli ve toplu konut projeleri için devlet desteği uygulamalarına

78 Keyder, (2009). s. 15.
79 Keyder, (2009). s. 22.
80 Şengül, (2000). s. 138.
81 Keyder, (2004). s. 100.
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geçit vermesi İstanbul’un kentsel dönüşümü açısından önemli etmenlerdir82. 
Bu değişimler İstanbul Belediyesinin kenti yeniden inşa etmek açısından mali 
kaynak edinmesini sağlamıştı. 1980’li yıllarda İstanbul Cumhuriyet tarihinin 
herhangi bir aşamasında olduğundan çok daha yüksek düzeyde merkezi devlet 
finansmanı elde ediyordu83. Ulusal kalkınmacı dönemde Türkiye’den uzak duran 
yabancı şirketler, devletin liberal söyleminden dolayı ikna olarak Türkiye’de 
yatırım yapmaya ve şube açmaya yöneliyorlardı. Dış yatırımın büyük bölümünü 
cezbeden ve ihracatın çoğunu yapan, tek başına İstanbul’du. Başka liberalizasyon 
örneklerinde de görüldüğü gibi, finans sektörü dünya ekonomisiyle ilk bütünleşen 
kesim olacaktı84.

İstanbul’u “küresel kent” yapma söylemi adına “küresel kent” vurgusu anlamlı 
bir işlev görmüştür. Bu anlamda İstanbul’un satılması gerekli, satılması için de 
ambalajlanması ve bu ambalajlama için de temizlik ve ardından yenilenmesi 
gerekiyordu. Bu dönüşüm dc 1) mevcut mekânların dönüştürülmesi, 2) Yeni 
mekânların oluşturulması yoluyla gerçekleştinlmektedir.

1980 sonrasında İstanbul’un mekânsal dönüşümünün devletin doğrudan 
düzenlemeler ve teşviklerle büyük sermayenin çıkarlarına yönelik biçimde 
yürütülmektedir. Bu süreçte gayrimenkul, siyasi yolsuzluğun, kapitalist 
gelişmenin ve uluslararası Anansın iç içe geçtiği İstanbul’da en yüksek kâr 
getiren sektör konumuna gelmiş ve büyük holdingler bu süreçle birlikte yüksek 
kârlılıktaki taahhüt sektörüne girmeye başlam ıştır85.

Bu dönemde tüm dünyada üretimin ve tüketimin coğrafi ölçeğindeki değişimler 
kentsel alanlarda da özellikle küreselleşmeci ütopyaya paralel olarak ortaya 
çıkan “küresel kent” ütopyası doğrultusunda İstanbul’da yeni rant alanları, yeni 
merkezler ortaya çıkmaktadır. Bu dönüştürme ile kentte yeni mekânsal ve sınıfsal 
ayrışmalar ve buna bağlı olarak da kentsel rantın yeniden bölüşümü kazanan ve 
kaybedenleri olan bir biçimde işlemekte ve dolayısıyla da mevcut eşitsizliklerin 
diğer bir deyişle kentsel adaletsizliğin derinleşmesine yol açmaktadır.

5.2. 1980 Öncesi İstanbul
1950’lere kadar İstanbul “tek-merkezli” (mono-cenlric) bir kent görünümünde 

iken sonrasında özellikle 1973’te İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nün inşası ile bir 
dönüşüm sürecine girmiş ve bu dönüşüm 1980 sonrası kurumsal, finansal ve 
yasal düzenlemelerle hızlan(dırıl)mıştır. 1950’lerc kadar manifatura ve toptan

82 Keyder ve Öncü’den aktaran Özdemir, Dilek (2002). “The Distribution o f Forein Direct
Investments in the Service Sector in İstanbul” Cities, Vol. 19, s. 251.

83 Heper, 1987, aktaran, Keyder, (2009). s. 26.
84 Keyder, (2009). s.23.
85 Keyder'den aktaran Özdemir. Maya. Arıkanlı (2005). “Kentsel Dönüşüm Sürecinde eski

Bir Gecekondu Mahallesi: Karanfilköy- Kentlere Vurulan Neşterler” Hatice Kurtuluş (der.)
İstanbul'da Kentse! Ayrışma, Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar. İstanbul, Bağlam
Yayınları içinde, s.214-239.
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ve perakende ticarette Eminönü ve Beyoğlu merkezdi. Manifatura, toptan ve 
perakende ticaret Eminönü’nde bankacılık, sigorta ve ofisler Beyoğlu Galata 
ve Pera’da yoğunlaşmakta idi. 1970’lerde merkezi iş alanları (MİA) Atatürk ve 
Galata Köprüleri aracılığıyla Eminönü’nden Beyoğlu'na genişlemiştir. 1973’te 
Anadolu ve Avrupa yakasını birleştiren İstanbul Boğaziçi Köprüsü ve çevre 
yollarının devreye girişi ile Beşiktaş ve Şişli’de Taksim-Şişli-Zincirlikuyu ve 
Barbaros Bulvarına doğru yeni iş alanları oluşmuştur. Bu dönemde Anadolu 
yakasında ise Kadıköy önemli bir bölge olmuştur. 1950 ve 1960 arasında kentin 
sanayi alanı özellikle de 1966’da Sanayi Mastır Planı ile kentin sanayi alanları 
Avrupa yakasında kentin Biiyiik Çekmece Gölü ve Küçük Çekmece Gölü 
yönünde, Anadolu yakasında ise, Ümraniye ve Gebze yönünde genişlemiştir. Bu 
dönemde yeni sanayi alanları genişlemeye devam ederken kentin eski iş alanları 
toptan ve perakende ticaret merkezi işlevini görmeye devam etmiştir86.

5.3. ¡980 Sonrası İstanbul: “Küresel K ent’’ Olma Yolunda İstanbul 
Sermayenin kalıcı ve katı değil, akışkan, esnek ve seçici olması nedeniyle 

bu akışkanlığı ve esnekliği en fazla sağlayabilmesi amacıyla “küresel kent”ler 
arasında yer alması istenen İstanbul için 2005 yılında yapılan radikal düzenlemeler 
hızlandırılmış ve 9. Kalkınma Planında yer verilmiştir*. Kentin gelecekte nasıl bir 
görünüme sahip olacağını belirten 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzenleme 
Planı’na göre, İstanbul’un iki yakasında yerleşimin gelişmesini teşvik edilecek 
iki ilçe Kartal ve Silivri olarak belirlenmiştir. İstanbul’un Anadolu yakasının 
finans merkezi olarak nitelendirileceği plan kapsamında, bu sektörde çalışanların 
standartlarına uygun ve yeterli sayıda konut üretimi yapılması hedeflenmiştir. 
Özellikle finans merkezi olarak belirlenmiş olan Anadolu yakasında projeler, 
kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanmış, Ankara’dan kamu kurumlan ve bankaları 
başta olmak, üzere bu bölgeye taşınmak üzerine gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmıştır.

Ancak bu uygulamaların süreci sorunlu kılan en önemli özelliği, eşitlikçi 
bir kent dönüşümü arayışından yoksun uzun erimli genel bir planlamaya 
dayandırılmamasıdır. Mevcut planlama Yırtıcı’ya göre genel bir planlamaya 
dayanmayan sadece parsel ölçeğinde yapılan değişikliklerle sınırlıdır87.

86 Özdemir, (2002). s. 250-251.
* Nitekim 2007-2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planında yer alan İstanbul’un uluslararası 
finans merkezi olma hedefini gerçekleştirmek üzere yeni çalışmalar yapılmış ve İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı ( Strateji ve Eylem Planı) 29 Eylül 
2009/31 sayı ve tarihli yüksek planlama kararıyla onaylanmış, 2 Ekim 2009 tarihinde resmi 
gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. I Mayıs 2010 tarihinde de yayınlanan Başbakanlık 
genelgesi ile Strateji ve Eylem planını gerçekleştirmek üzere yeni düzenlemeler yapılmış, 
organizasyonlar oluşturulmuştur.

87 Yırtıcı, Hakan (2010) “Rant Edinmede Kent Toprağı” , TMMOB Mimarlar Odası Ankara 
Şubesi, Dosya 21 Mimarlık, Kent vc Rant, s. 8-9.
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Bu sürecin önemli bir diğer özelliği ise, sanayi kapitalizmi döneminde 
önem verilen sanayi sermayesi yerine tüketime yönelen sermaye akımları ile 
desteklenmiş olmasına bağlı olarak hizmet sektörü ve bu sektörün de daha çok 
bankacılık, sigortacılık, gibi hizmet alanlarından çok asıl dönüşümün gayrimenkul 
alanı üzerinden gerçekleştirilmiş olasıdır.

5.3.1. Mevcut Mekânların Dönüştürülmesi: Meşrulaştırma Kavramı Olarak 
Gentrification/ Soylu/aştırma- Yerinden Etme

İstanbul’un kentsel dönüşümüne bazen farklı adlandırma biçiminde olsa 
da Smith’in88 günümüz küresel bir “kent stratejisi” olarak değerlendirdiği, 
gentrification damgasını vurmuştur. 1980 sonrası dönemde ilk dönüştürme dalgası 
1973’te inşa edilen İstanbul Boğaziçi Köprüsü’nün iki ayağının çevresindeki iki 
tarihi bölgede; Anadolu Yakasında Kuzguncuk, Avrupa Yakasında Ortaköy’de 
soylulaştırma-yerinden etme hareketi başlatılmıştır. Ortaköy Meydanı ve çevresi 
1989 yılında yerel belediye tarafından başlatılan proje çerçevesinde 1992’de 
yeniden düzenlenmiştir. 1970’lerin ortalarında Ortaköy meydanının “tarihi kentsel 
sit alanı” olarak ilan edilmesi, buranın tarihi birikimin korunması açısından ilk 
yasal adım olmuştur. Daha sonra bunu “turizmi teşvik kanunları” izlemiştir 89. 
Kuzguncuk 15. yüzyıla dayanan bir yerleşim yeri ve halen bölgede Osmanlı 
imparatorluğundan kalma ahşap evler bulunmaktadır90.

Kentsel dönüştürme hareketinin ikinci dalgası 1990’da İstiklal Caddesi’nin 
trafiğe kapatılması ile Beyoğlu’nda özellikle Cihangir, Galata ve Aşmalı Mescit 
mahallelerinde başlatılmıştır. Bu dönüşümle birlikte tarihi bölge popüler bir 
sanat, eğlence merkezine dönüştürülmüştür. Caddenin tarihi binaları yerine 
şimdilerde sıkça eleştirilen bir AVM dikilmesi dönüşümün tarihsel dokuyu nasıl 
bozduğunun ilginç bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.

1990’ların sonları ve 2000’li yılların başında Haliç’te Fener-Balat 
mahallelerindeki dönüşüm ile üçüncü dalga başlatılmıştır.

Galata, Ortaköy, Kuzguncuk, Fener-Balat gibi örnekler soylulaştırma-yerinden 
etme açısından önemli örnekleri oluşturmaktadırlar. Farklı soylulaştırma- 
yerinden etme düzeylerini yaşayan bu semtler coğrafık olarak kentin farklı 
alanlarında konumlanmalarının yanı sıra ortak bir özellik olarak eskiden daha

88 Smith, Neil (2002) “New Globalisin, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy”, 
Antipode, 34.

89 Gürler, 2003, aktaran Şen, (2005).s. 153.
90 Ergun, (2004). s. 391. Uzun, Nil (2006). “İstanbul'da Seçkinleştirme( Gentrification): 

Örnekler ve Seçkinleştirme (Gentrification) Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme” 
Belıar, D ve İslam, T. (der.) İstanbul’da Soylulaştınna: Eski Kentin Yeni Sahipleri, İstanbul, 
Bilgi Üniversitesi yayınları içinde, s.38.
İslam, Tolga (2006). “Merkezin Dışında İstanbul'da Soylulaştınna” Belıar, D ve İslam, T. (der.) 
İstanbul'da Soylulaştınna: Eski Kentin Yeni Sahipleri, İstanbul, Bilgi Üniversitesi yayınları 
içinde, s.52.
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çok gayrimüslüm olan kesimin yoğunluklu olarak yaşadıkları yerler olmalarıdır.91 
Sürecin etkisiyle nüfus kaybederek boşalan bu semtler 1950 sonrasında 
İstanbul’un bir sanayi merkezi olarak gelişmeye başlaması ve aynı dönemde 
tarımdaki kapitalistleşmeylc göçün artması kente gelen göçmen nüfusun bu 
eski semtlere yerleşmesine ve Zeytinburnu ile Kâğıthane gibi ilk gecekondu 
semtlerinin oluşumunda etkili olmuştur.92 Merkezdeki Galata, Cihangir, Tarlabaşı, 
Fener-Balat gibi eski semtler merkezi iş alanlarına yakınlıkları ile erişebiliıiik, 
konut fiyatları ve kiraları açısından kente gelerek işçileşen bu kesim açısından 
daha güçlü bir seçenek olmuştur. 1980 sonrası uygulanan politikalar ile oluşan 
yeni toplumsal ve mekânsal dinamikler sonucunda yeni istihdam olanakları 
ve de sınıfsal farklılaşmalar, kentin demografik yapısında değişikliklere neden 
olmaktadır.’Yeni orta sınıf’ın oluşumu da yine bu süreçte belirginleşmektedir.'13 
Galata’da soylulaştırmayı-yerinden etmeyi hızlandıran girişimler; Beyoğlu 
Projesi, Galata Kulesi ve çevresi Bölge Düzenleme Projesi (1987) ve Güzel 
Beyoğlu Projesi (2001) olmuştur.94

Yeni kentsel siyasetin dinamiklerinin kenti dönüştürme hedefleri doğrultuda 
adımlar atmayı kolaylaştıracak yasal ve kurumsal düzenlemeler yaşama 
geçirilmektedir. İstanbul’un küresel finans kurgusu İstanbul’un hem imaj 
ham de sunduğu yaşam kalitesi açısından sınıf atlamasını gerektirmekte. 
Sulukule yerinden-etme açısından çarpıcı bir örnektir ve proje aşamasında olan 
Tarlabaşı Projesi konum ve tarihi mirası itibarı ile böylesine bir amaç için hızla 
“değerlendirilebilecek” atıl bir alandır95.

1980’lere gelindiğinde Cihangir düşük gelirli grupların yaşadığı bir çöküntü 
alanıyken, 1990’ların ortalarında Beyoğlu’nun yeniden canlanmasının da 
etkisiyle önemli bir değişim yaşamıştır. Bu semtte soylulaştırmanın-yerinden 
etmeden dolayı yeni orta sınıfın yerleşimi çok belirgin gözlemlenmiştir. Cihangir 
soylulaştırma aşamaları açısından İstanbul’daki örnekler içinde en ileri düzeyi 
yaşayan semttir.

1980’li yıllarda İstanbul’u “küresel kent” yapma söylemi doğrultusunda 
ilerleyen süreç gecekondu mahallelerinin hızla apartmanlaşmasma yol açmıştır. 
Ancak bu durum bütün gecekondular için geçerli değildir. Örneğin Karanfilköy 
artık kurulduğu yıllardaki gibi kentin uzağına değil İstanbul’un Levent Maslak 
hattının ve lüks konut alanlarının ortasında yer alan bir konuma düşmüştür %. 
Ya da böylesi mekânlarda üst sınıfların güvenlik amacı ile yüksek duvarlar inşa 
edilmiştir.

91 Şen, (2005). s. 147.
92 Şen, (2005). s. 148.
93 Şen, (2005). s. 146.
94 Şen, (2005). s. 152.
95 Aksoy, Asu (2008). “Tarlabaşı Yenileme Projesi: Küresel İstanbul’da Yeni Kent Siyaseti” www. 

obmuze.com/20Q8/mtin 6202.asp Erişim Tarihi (13.05. 2011).
96 Özdemir, (2005).s. 193.
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Soylulaştırma-yerinden etme, İstanbul’da ve diğer ülkelerdeki süreçleri 
itibariyle daha çok gerilemiş kentsel bölgelerin gerek kent içinde gerçekleştirilecek 
dönüştürmeler sonucunda yerinden edilecek yoksullar, gerekse kente yeni gelen 
göçmenlerin yaşadığı yoksulluk ve çöküntü alanlarından kenti “kurtarma” ve eski 
tarihsel ve kültürel mirasın korunması ile gerekçelendirilmekte ve bu çerçevede 
destek görerek ilerletilmektedir. Kentin çöküntü alanlarından ve kurtarılması 
şiddete, suça ve tehlikeye karşı kendine “yüksek duvarlar” ören kesimin 
söyleminin merkezine “varoş” kelimesinin oturması ile ilintilidir. Varoş kelimesi 
daha önceleri yasal olmasa da barınma amacıyla yapıldıklarından, etik bir 
meşruluğa sahip olan gecekondu yerini şiddet dolu tehlike dolu mekân anlamının 
yüklendiği “varoş”a bırakmıştır97. Gecekondu’nun anlamının yerini “varoşa” ya 
da “gettoya” bırakması 1980’li yıllardan sonra hızlanan iç göç ve Türkiye’yi 
başka ülkelere göç için transit ülke seçme biçiminde işleyen göçmenlerin 
kendilerine yenilenmenin yoğunlaştırıldığı Harbiye, Elmadağ, Cihangir gibi tarihi 
kent merkezlerini seçmeleri süreci ile çakışır. Bu bölgelerin “varoş” ya da “getto” 
olarak nitelendirilmesi dönüştürme sürecini meşrulaştırma işlevi görmektedir. 
Gerilemiş eski kent içi alanların yoksul ve marjinal gruplardan “kurtarılması” 
biçiminde destek gören soylulaştırma-yerinden etme var olan sorunlara yönelik 
bir politika önerisinden yoksun oluşu ile aslında marjinalleşmeyi artıran bir 
etkiye sahiptir. Soylulaştırılan alanlarda ise kentsel hizmetlerin iyileştirilmesi 
ve yenileştirilmesi sonucu ortaya çıkan dışsallıklardan sadece belli bir kesim 
faydalanmış olmakta ve toplumsal eşitsizlik artmaktadır.’®

1980’lerde başlayan ve giderek hızlanan bu dönüşüm sonrasında tarihsel 
iş merkezi Eminönü finansal, sigortacılık ve taşınmaz mallar/gayrimenkul ve 
şirket merkezileri açısından önemini yitirmiş ve yerini bu alanların ve tüketim 
alanlarının yoğunlaştığı yeni mekânlara bırakmıştır.

5.3.2. Yeni Mekânların Yaratılması: Meşrulaştırma Sloganı Olarak “Herkese 
Ev ve İş ”

Yeni mekânların yaratılması hem iş hem konut hem de rekreasyon alanları 
için sözkonusudur. Yeni yerleşim bölgelerinin yaratılması ya kentin içindeki boş 
alanlarda yeni binaların inşası ya kentin içindeki tarihsel olmayan gecekondu 
ve müstakil binaların yıkılarak yeni binaların inşası, ya da kent çevresindeki 
gecekondu ve boş alanlara yeni binaların yapılması olmak üzere farklı biçimlerde 
gerçekleştirilmektedir. Bu süreçle eski iş merkezleri ve konut alanlarının bazıları 
önem kazanırken yeni iş merkezler ve konut alanları önem kazanmaktadır.

İstanbul kentinin genel dönüşümünde sanayi ve buna bağlı diğer ekonomik 
sektörlerin mekânsal örgütlenmesi, Merkezi İş Alanları (MİA)’nın yer seçiminin 
etkisinde olsa da çoğu zaman bunu aşan bir karar süreci ile de gelişmesini
97 Bozkulak, Serpil (2005). “Gecekondu’dan Varoş’a: Gülsuyu Mahallesi” Kurtuluş, H (der.)

KentseI Ayrışma. Mekânsal Dönüşümde Farklı Boyutlar, İstanbul, Bağlam Yayınlan içinde, s.263.
98 Şen, (2005). s. 156.
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sürdürmüştür. 1950’ye kadar etkili olan Karaköy-Galata eksenindeki MİA, 
sanayiye dayalı hızlı kapitalistleşmenin etkisiyle Salıpazarı ve Fındıklı’ya doğru 
genişlemiştir. Daha sonra bu gelişme Birinci Boğaz Köprüsü’nün yapılmasıyla, 
1970’li yıllarda Şişli-Mecidiyeköy eksenine doğru ilerlemiştir”. İstanbul’un 
MİA’sında örgütlü sanayi kalmamıştır. Merkeze yerleşmiş bütün faaliyetler 
genellikle üçüncü sektör olarak anılan servis sektörüdür. Her konuda gittikçe daha 
genişleyen kompleks örgütler halinde kontrol ve koordinasyon fonksiyonlarını 
gören şirketler, bankalar, borsalar, gazete, haber ajans ve idarehaneleri, demiryolu, 
deniz ve havayolları, nakliye şirketleri, “beyaz yakalı” büro memurlarını istihdam 
eden kurumlar merkeze yerleşmişlerdir100.

Büyiikdere Bulvarı boyunca Şişli, Beşiktaş, Kâğıthane ve Sarıyer’e bağlı Şişli, 
Mecidiyeköy, Gayrettepe ve Zincirlikuyu’da yeni işyerleri inşa edilmeye başlandı. 
Geç 1980’lerden 1990’lı yıllar boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün inşası 
sonrasında ise, Büyükdere Bulvarı’nın kuzey bölgesine düşen Maslak bölgesi yüksek 
işyeri binaları ve meydanlarla doldu101. Bu bölgedeki firmalar büyük oranda banka, 
finans hizmetlerde uzmanlaşan ulusal ve çokuluslu büyük şirketlerden oluşmaktadır.

Yılmaz102 tarafından İstanbul’a gelen yabancı sermaye üzerine yapılan 
bir çalışma yabancı sermaye’nin başta bankacılık, sigortacılık, yönetim ve 
danışmanlık hizmetleri, hukuk muhasebe faaliyetleri, ulaşımla ilgili faaliyetler, 
reklam yayıncılık gibi hizmet sektöründe yoğunlaştığı görülmektedir. MİA’na 
ait faaliyetlere yatırım yapanlar, hizmet sektörünün alt sektörlerinin yer seçimi 
tercihlerinin farklılaştığı görülmektedir. MİA yatırımlarının Şişli, Beşiktaş, 
Maltepe, Pendik ve Üsküdar’da yoğunlaşmasına karşın Finans, sigortacılık ve 
gayrimenkul yatırımcılığının MİA’da, rutin geri büro faaliyetlerinin ise, yayılmış 
bir durum sergilemektedir. Sanayi faaliyetlerine yönelen yabancı yatırımcılar 
İstanbul’daki mevcut organize sanayi bölgeleri ya da sanayi sitelerinin 
bulunduğu yerlerde, Anadolu yakasında Ümraniye ve Tuzla, Avrupa yakasında 
ise Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Kağıthane, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Avcılar 
ilçelerinde yoğunlaşmaktadırlar. Yabancı yatırımcılar daha çok sanayi ve merkez 
aktivitelerinin yoğunlaştığı gelişmiş bölgelerde yer seçmektedir103.

1980’lerdeki bu dönüşüm sürecinde tarihsel iş merkezi Eminönü finansal, 
sigortacılık ve taşınmaz mallar/gayrimenkul ve şirket merkezileri açısından 
önemini yitirmiştir. Şişli birinci, Beşiktaş ikinci ve Beyoğlu üçüncü ve Anadolu 
yakasından Kadıköy dördüncü sırada yer almaktadır. Eminönü beşinci sıraya

99 Sönmez,2000; Dökmeci, Diilgeroğlu ve Berköz,2000, aktaran Şen, (2005). s. 149. 
lOOKıray, Mübeccel (2007). "İstanbul Metropoliten Kent” Miibeccel B. Kıray, Toplu eserleri 2:

Kemleşme Yazılar, İstanbul, Bağlam Yayınları içinde, s. 171.
101 Cengiz, 1995’ten aktaran Özdemir, (2002).s.251.
102Yılmaz, Gülsen (2010). “Küresel Kent İstanbul’da Yabancı Sermayenin Mekânsal

Organizasyonu” Gazi Üniversitesi Miih.Mim. Fak. Der. C.25, No.3, s.593-600.
103 Yılmaz. (2010).s. 595-598.
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gerilemiştir. Beyoğlu’ııun Eminönü’negöre daha tercih edilir bir yer olarak kalması 
I990’lı yıllarda sonra ulaşım hizmetlerinin ağırlıklı olarak burada yerleşmesidir. 
Karaköy ve Salıpazarı Limanı bu açıdan önemlidir. 1990’Iarda Cihangir’de 
başlatılan soylulaştırma-yerinden etme süreci Beyoğlu’nun çekiciliğinin devam 
etmesinde önemlidir104. Şimdilerde ise Ataşehir ve Maslak öne geçmiştir.

Önceleri boş arazi ya da gecekondu bölgesi olan yerlere “steril” komplekslerin 
sızışı çok hızlı gerçekleşmektedirl05. Zenginlerin çok zengin olması ile geleneksel 
İstanbul kültüründeki “mutena semtleri” (Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi) bırakıp 
“kapalı cemaatler”, “refah adacıkları”, “kapalı adacıklar”, “korunaklı yerleşmeler” 
olarak adlandırılan güvenlikli/ korunaklı yeni inşa edilen lüks konut alanlarında 
(Bahçeşehir, Kemer Country, Alkent 2000, Beykoz Konakları gibi) yaşamaya 
başlıyorlar106.

1970’lerde daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen göçmenler 
tarafından kurulan, Ayazma da yerinden-etme açısından mevcut mekânın 
dönüştürülmesine önemli bir örnektir. Ayazma’da tapulu gecekondu ve tapusuz 
gecekondu sahipleri dönüştürme sürecinden farklı biçimde etkileniyorlar. 
Özellikle tapusu olmayanlar her zaman bir yerinden etme korkusu yaşamaktadır107.

Kentlerde konut alanlarının ve dolayısıyla toplumsal sınıfların kentsel 
mekândaki ilişkilenme biçimlerinin ayrışması, bu sınıfları sadece mekânsal 
olarak birbirinden ayırmakla kalmıyor, aralarındaki farkları ve eşitsizlikleri bir 
yandan gizliyor, bir yandan da pekiştiriyor. Farklılık sistemleri mekân üzerinde 
oluşuyor ve varlığını sürdürüyor108. Bu durum Harvey tarafından “kent hakkı” 
olarak kavramlaştırılan hizmetlerden yararlanmama sonucuna yol açmaktadır109.

İstanbul’daki mekânsal dönüşümün bu denli sorunlu olmasının nedenleri 
özellikle önceki dönemlere göre yerel yönetimlere ayrılan bütçenin arttırılması 
ile zaten var olan kayırmacılık, rüşvetçilik ve yandaşlık siyasetinin yükselmesi ve 
bunun üzerinden kentin dönüştürülmesinin gerçekleştirilmesi ile ilgilidir. İkinci 
olarak sürekli olarak göç almaya devam eden bir kent olması ve özellikle de 1980 
sonrasında özellikle illegal yollarla gerçekleşen uluslararası göçlerle ortaya çıkan 
süreçle ilgilidir110.
104Uzun, 2001 aktaran Özdemir, (2002).s. 258 
105Keyder 1990'dan aktaran Özdeınir, (2005).s. 216.
1 OöÖzdemir, (2005).s. 2 16.
107Perhouse Jean-François, (2011) “Ayazma İstenmeyen bir Yerleşim Alanı”, İstanbul 'la Yüzleşme 

Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek, içinde, İstanbul, İletişim Yayınları, s.99- 
122.

1081şık, Oğuz (1994). “Değişen Toplum/Mekân Kavrayışları: Mekânın Politikleşmesi, Politikanın 
Mekânlaşması”, Toplum ve Bilim, 64/65 Giiz-Kış.

109Harvey, (2008). s.38.
1 lOTürkün ve Kurtuluş, (2005). s. 15. “Bugün nüfusu 12 milyonu geçen İstanbul’un bu nüfusuna 

lıer yıl 350 bin kişi katılıyor. Bu her gün İstanbul’a 958 kişinin katılması, her saatte de 
İstanbul’un nüfusunun 40 kişi çoğalması anlamına geliyor. Bu hızın daha da artması sözkonusıı
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6. Sonuç: “ K üresel K ent” O lm ada Sınıfta Kalan İstanbul

Tüm dünyada 1970’li yıllardan günümüze sanayi sektöründen hizmet 
sektörüne bir kayışın gerçekleşmesi süreci sanayinin yerini hizmet ve tüketim 
mekânlarının alması ve sanayinin azalarak kent merkezlerinin dışına kaymasına 
paralel olarak İstanbul’da da kentsel dönüşümler gerçekleştirildi. 1980 sonrası 
dönemde İstanbul’da gerçekleşen kentsel dönüşüm 2000’li yıllardan sonra daha 
da bir ivmelendi ve bu dönemde emlak yatırımları artık lüks konutlar, eğlence, 
alışveriş ve kongre merkezleri ve kültür turizmi alanları gibi en kârlı alanlara 
kay(dırıl)dı. Bu süreçte kentin merkezleri dönüştürüldü ve önceleri boş arazi 
ya da gecekondu bölgelerine varsıllar için lliks konut, işyeri ve ofisler inşa 
edildi. Sonuç itibarı ile yoksulların kentin dışına itildiği farklı mekânlarda farklı 
insanların yaşadığı ve bu nedenle de sınıfsal ayrışmanın yoğunlaştığı “bölünmüş 
bir kent” olarak İstanbul-lar ortaya çıkmıştır.

Bu dönüşüm sonucunda iddia edildiği gibi bankacılık, finansal etkinlikler başta 
olmak üzere yabancı yatırımcılar için bir merkez olma yolunda sınırlı düzeyde 
başarılmış olsa da, kentsel dönüşümün doğrudan bir nedeni olarak sunulması 
sorunludur. Farklı kentin aktörlerinin kentin kent üzerinde hak sahipliklerini 
ne oranda yaşama geçirdikleri ve kentin biçimlendirmede ne oranda söz sahibi 
oldukları önemlidir.

Merkezi, kent yönetimi, yerel yönetimler ve sermaye çevrelerince İstanbul’un 
dönüştürülmesi, birincisi, “küresel kent” söylemi, İkincisi, “gecekondu” yerine 
“varoş” kelimesinin ikame edilerek yerinden-edilme biçiminde işleyen sürecinin 
“soylulaştırma” kavramı üzerinden meşrulaştırılması ve üçüncüsü, “herkese ev ve 
iş” sloganı üzere üç temel gerekçeye dayandırılarak işletilmiş ve süreç “başarılı” 
biçimde yürütülmüştür. Sonuçta İstanbul, yenilenmiş ve “güzel” bölgelerinin 
yanı sıra her geçen gün büyümeye devam eden bol sorunlu ve adeta insanı yutan 
dev bir kent haline gelmiştir.

İstanbul’un dönüşüm sürecinde geldiği yer de “küresel kent” olma anlamına 
gelmemektedir. İstanbul’un “küresel kent” olma serüveni gayrimenkul ve hizmet 
sektörleri üzerinden gerçekten satılması biçiminde gerçekleşmiştir. İstanbul’un 
“küresel kent” yapılması yolculuğu 2000’Ierin hemen başında 1990’lı yılların 
başında önerinin mimarı Keyder tarafından da yetersiz ve başarısız bulunur. 

İstanbul 'un dönüşümü küresel kent modeli beklentileri açısından yetersiz 
olmuştur. Bölgesel rolü sınırlı kalmış, hizmetler alanındaki işlevi esas 
olarak ülkenin geri kalan bölümüne yönelmiştir. Bilgi teknolojisi yavaş

olabilir. Oysa İstanbul’un nüfusunun 1 milyonu gördüğü yd sadece 56 yıl önce, yani 1941 idi.
1970’tc 3 milyonu gören İstanbul, 2007’de yaklaşık 13 milyonluk bir megapol olmuş. Yani 37
yılda 10 milyonluk artış gerçekleşmiş”Sönmez, Mustafa (2007) "İstanbul’u 'planlı'Satarken
Anadolu'yu Kurutmak... ”, 03 Haziran 2007,
httn://www.baL’imsizsosvalbilimcilcr.orıı/Yazilar Uvc/SonmezHaz07.pd f ( Erişim Tarihi
13.05.2011).
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gelişmiş, modem türden hizmetler anlamlı bir sermaye birikimine ya da 
istihdam artışına yo! açacak bir öncii sektör haline gelmemiştir. Ama öte 
yandan kent son derece canlı gelişmektedir

İstanbul’un “küresel kent” yapılması yolundaki dönüşümünde şu saptamalar 
yapılabilir:

• “Küresel kent” söylemi kaçınılmaz değildir, küreselleşmenin egemen 
söylemine dayanmaktadır. Bu nedenle de İstanbul’un kentsel dönüşümünün 
gerekçesi olamaz. “Küresel kent” söyleminde kent ve ulus devlet arasındaki 
ilişki genel anlamda sorunludur, ancak İstanbul özelinde daha da sorunlu 
olmuştur. “Küresel kent” söylemine dayandırılan ve özünde böylesine bir 
dayanağın olmadığı ve tercihe bağlı olan bu sürecin küresel sermayeden 
çok ulusal ve yerel sermayece ve yönetimlerce şekillendirildiği söylenebilir. 
Adam kayırmacılık, siyasi rant, arazi mafyası, gecekondu mafyası süreçlerinin 
varlığı bu sürecin asıl sorumlusunun küresel sermaye değil, yerli unsurlar 
olduğunu göstermektedir.

• Kentsel siyasetin alt sınıflar ve yoksullar açısından sonuçlarım dikkate 
almayan, küresel ya da yerel büyük ölçekli özel sermeye yatırımları 
çıkarlarını gözeten neoliberal ekonomi politikalara dayalı, “girişimci kent 
stratejisi” üzerinden yürütülmesi bu sürecin ta başından, belli kesimlerin 
çıkarına hizmet etmesi anlamını taşır.

• Bu süreci ve de olumsuzlukları yabancı sermayeye dayandırmak da sorunludur. 
“Çünkü çevre ülkelerin çok büyük bir çoğunluğunda, toplumsallaşmanın ya da 
uluslaşmanın temel dinamikleri, sanayi sermayesi tarafından oluşturulmuştur. 
Dolayısıyla çevre ülkeleri için hem ulusal sermaye kavramı hem de bunun 
bağımsızlığı beklentisi hayalidir. Bu nedenle de ülkelerin uluslaşma, 
demokratikleşme ya da ekonomik gelişme süreçlerini kavramlaştırırken 
kullanılan ulusal-yabancı ayrımı açıklayıcı değildir Bu sorunu çözmek için 
geliştirilen yerleşik olan ve yerleşik olmayan ayrımı daha anlamlıdır”"2. 
Küresel sermayenin kentsel yapıya etkisinde “yabancı düşmanlığı” ve “hayalet 
düşmanlığı” söylemleri üzerinden yürütülen yabancı sermaye düşmanlığı 
yerine113 sermayenin niteliğinin dikkate alınması daha anlamlıdır.

• İstanbul’un dönüştürülmesi sürecinde her ne kadar belli oranda sermaye 
111 Keyder, (2009). s.31.
H 2 “Domestic terimi yerine yerli terimi de kullanılmaktadır ancak burada yerleşik teriminin 

daha uygun olduğu düşünülmüştür. Yerli teriminin karşıtı yabancıdır ve bu ulusal olmayanla 
eş anlamlar çağrıştırır; oysa yerleşik teriminin karşıtı, kavramlaştıranlar tarafından açıkça 
adlandırılmamış olmakla beraber, daha kapsamlı bir içeriktedir. Burada yerleşikle kastedilen 
sermayenin sınai vb. olması da değil, girdi ve çıktı pazarları itibarıyla da toprakta yerleşik, reel 
olmasıdır; bunun karşıtı, reel sermayeyle bağlantılı bankacılık ya da finans sermayesi bile değil 
bağlantıları yok denecek kadar uzak bir para sermayedir. Bunlar katma değer üretmez tersine 
var olanı alır götürür” Erbaş ve Erbaş, (2007).s. 47.

113 Erbaş ve Erbaş, (2007). s. 65.
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çekimi gerçekleştirilmiş olsa da"'1 sosyal maliyetleri açısından olumsuzluklar 
daha ağır basmıştır. Bu süreç İstanbul’un sermayenin spekülasyon alanına 
dönüşmesine ve mevcut eşitsizliklerin derinleşmesine yol açmıştır. Ayrıca 
İstanbul’a çekilen sermayenin küresel sermaye içindeki oranın çok da 
yüksek olmaması ve gelen sermayenin de büyük kısmının başta gayrimenkul 
olmak üzere hizmet sektöründe (%82) yoğunlaşmış olması, İstanbul’un 
istihdam sağlayıcı bir dönüşüm yerine tüketim toplumuna dönüşümü 
anlamını taşımaktadır. Ancak bu kazanımların belli çevrelerin çıkarına 
işlemesine karşın özellikle de yeni eşitsizliklere ve var olan eşitsizlikleri 
derinleştirmesine yol açacak biçimde işlemesi temel sorundur. Bir taraftan 
lüks konutlarda yaşayan “ayrıcalıklılar” diğer taraftan daha da yoksullaşan ve 
yeni bir sınıfın “sınıfaltı”nm (underclass) oluşumu süreçleri yaşanmaktadır. 
Sorun kazanımlar ile maliyetlerin kentte yaşayanlar arasında eşit dağılmayıp, 
bir dizi yan yana yaşayan ve birbirinden izole edilen cennet ve cehennemlerin 
varlığına neden olması 115 ya da kent sakinlerinin “birlikte” ancak “farklı” 
İstanbul-larda “ayrı” yaşamalarıdır (Living together separetely)116. Kentsel 
dönüştürme ile İstanbul’un kentsel dokusu çok hızlı biçimde değiştiğinden 
hem yerinden- edilen hem de yerinden edilmeden bu değişime tanık olan kent 
sakinlerini mekânlarına “yabancılaştır” mıştır.

• Bütün bunlara dayanarak özellikle network toplumu üzerinden daha eşitlikçi 
bir kent politikasına dönüşeceği vurguları açısından “küresel kent” söyleminin 
bir ütopya olduğu söylenebilir. Ayrıca da İstanbul tarihsel olarak zaten bir 
küresel kenttir. Küresel olsun diye satılmak durumunda değildir. Satmadan 
da küresel kent olmanın yolları aranmalıdır.

• İstanbul’un kentsel dönüşüm örneği, Keynesyen dönemin istihdam sağlama, 
barınma ve yaşam alanı sağlama işlevi olan “ içerici kent”/“kucaklayıcı kent” 
(inclusive city) yerini, girişimciliği öne çıkaran ve bu yönüyle de belli kesimleri 
dışarıda bırakan “dışlayıcı kent” (exclusive city) ya da “yerinden-edici kent” 
(displaced city) anlayışına bıraktığının kanıtlarını sunmaktadır. “İçerici” bir 
kent yapısı ancak farklı bir toplum, devlet ve dolayısıyla kalkınma/gelişme 
nosyonu üzerinden bir “kent stratejisi”nin geliştirilmesi ile olanaklıdır.

114Küresel kentlerin alfa, beta ve gamma olarak 3 farklı düzey sınıflamasında İstanbul üçlü 
sınıflandırmanın son basamağı olan gamma kenti düzeyinde sınıflandırılmış ve dünya kenti 
olarak farlı kişilerce farklı ölçütlere göre farklı sıraya yerleştirilmiştir. Buna göre farklı ölçütlere 
bağlı olarak İstanbul kimilerince 49. Sıraya yerleştirilirken bir diğeri 36’cı ya da 30’uncu sıraya 
yerleştirilebilmektedir (Yılmaz, 2010, s. 593).

115 Ercan’dan aktaran Ercan, (2009).
116Hoffman, (2007).
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EKLER:

G rafik l-  Dünyada U luslararası Doğrudan Yatırımlar (2000-2009)

2500

2000

w

5 1500

£
1000

500

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Y « * r
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Tablo 1- Uluslararası Doğrudan Yatırım Girişleri (Milyon $)

2006 2007 2008 2009 2010
U luslararası D oğrudan  Y atırım lar Toplam  (N et) 20.185 22 .047 19.504 8.411 8.931

U luslararası D oğrudan Serm aye 17.263 19.121 16.567 6.629 6.437

Serm aye (N et) 16.982 18.394 14.712 6.170 6.380

G iriş 17.639 19.137 14.747 6.252 6.415

Ç ıkış -657 -743 -35 -82 -35
D iğer Serm aye (U luslararası serm ayeli Yabancı 
F irm aların  Y abancı O rtak lardan  A ldıkları K red il 281 727 1.855 459 57

G ayrim enkul 2.922 2.926 2.937 1.782 2.494
K a y n a k : w w w .ha7.ine.gov.tr
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Tablo 2- U luslararası D oğrudan Yatırım  Girişlerinin Sektörlere G öre Dağılımı

Sektörler 2006 2007 2008 2009 2010

T a 'im , A vcılık . O rm ancılık  ve B alıkçılık 6 9 41 49 83

M adencilik  ve T aşocaklığ ı 122 337 151 89 196

İm alat Sanayii 1.896 4.211 3.955 1.565 867

Gıda Ürünleri İçecek ve Tiiliin imalatı 608 766 1.252 196 149

Tekstil Ürünleri İmalatı 26 232 189 77 82

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 601 1.109 200 336 102

B. Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 54 48 226 220 64

Elektirikli Optik Aletler İmalatı 53 117 236 59 167

Motorlu Kara Taşıtı Römork ve Yarı 
Römork İmalatı 63 70 77 225 39

Diğer İmalat 461 1.869 1.775 452 264

E lek trik , G az, Su 112 568 1.068 2 .126 2.071

İnşaat 222 285 336 208 384

T optan ve Perakende T icare t 1.166 165 2.085 389 324

O te lle r ve L okan talar 23 33 24 54 113

U laştırm a, H aberleşm e ve D epolam a 
H izm etleri 6 .696 1.117 170 391 204

M ali A racı K uruluşların  F aaliyetleri 6 .957 11.662 6.069 666 1.630

G ayrim enku l K iralam a ve İş Faaliyetleri 99 560 641 560 298

Sağlık  İşleri Ve Sosyal H izm etler 265 177 149 106 114

D iğer T oplum sal Sosyal ve K işisel H izm et 
F aaliyetleri

105 13 58 49 131

Toplam 17.639 19.137 14.747 6.252 6.415

Kaynak: w w w .hazine .gov .tr
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Tablo 3- U lu slara rası S erm ayeli F irm a la rın  S ektörel Dağılım  (Ş irke t Sayısı)

Sektörler
1954-
2005

Bir ikiml i

2006 2007 2008 2009 2010
1954-
2011
Ocak

T arım . A vcılık . O rm ancılık  ve 
B alıkçılık 156 39 46 52 55 63 414

M adencilik  ve T aşocaklığ ı 182 45 46 52 55 79 552

İm alat Sanayii 2 .237 412 463 454 388 415 4.407

Gıda Ürünleri İçecek ve 
Tiilün İmalatı 244 42 34 34 50 64 472

Tekstil Ürünleri İmalatı 290 45 46 2 1 18 20 442

Kimyasal Madde ve 
Ürünlerin İmalatı 254 40 54 45 39 52 489

B. Y.S. Makine ve Teçhizat 
İmalatı 164 51 44 46 29 23 359

Motorlu Kara Taşıtı Römork 
ve Yarı Römork İmalatı 157 15 19 23 18 7 239

Diğer İmalat 1.128 219 266 285 234 249 2.406

E lek trik , G az, Su 97 40 69 108 128 126 571

İnşaat 624 386 444 344 299 319 2.448

Toptan ve Perakende T icaret 3 .579 717 757 760 913 1 . 1 2 1 7.918

O te lle r ve L okantalar 849 182 196 203 171 154 1.768

U laştırm a, haberleşm e ve 
D epolam a H izm etleri 867 256 270 282 264 344 2.310

M ali A racı K uru luşların  
Faaliyetleri 138 46 42 42 17 14 299

G ayrim enku l K ira lam a ve İş 
faaliyetleri 1.104 626 779 635 468 532 4.196

D iğer T oplum sal Sosyal ve 
K işisel H izm et F aaliyetleri 440 171 161 204 160 177 1.327

Toplanı 10.273 2.920 3.304 3.171 2.936 3.344 26.210

Kaynak: w  w w. haz i ne.gov.tr 
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Tablo 4- Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Sayılarının İllere Göre Dağılımı
(İlk 10 İl)

İller 1954-2011 Ocak
İST A N B U L 14.568
ANTALYA 3.233
A N K A R A 1.736

İZM İR 1.548
M U Ğ L A 1.379
B U R SA 527
A Y D IN 464

M E R SİN 437
K O C A E L İ 309
A D A N A 190
D iğer 1.819
Toplanı 26.210

Kaynak: w w w .hazine .i20v.tr

Tablo 5- Uluslararası Sermayeli Şirketlerin Faaliyette Bulundukları İllerin 
Sektörel Dağılımı (1954-2011 Ocak) (Şirket Sayısı)

Sektörler İst. Ant. Ank. İzmir Muğla
Tarım , A vcılık , O rm ancılık  ve B alıkçılık 108 79 26 57 17

M adencilik  ve T aşocaklığı 208 26 107 55 9

İm alat Sanayii 2 .554 199 243 380 50
Gıda Ürünleri içecek ve Tiıtiin İmalatı 232 30 17 61 5
Tekstil Ürünleri İmalatı 295 6 8 25 4

K im yasal M adde ve Ürünlerin İmalatı 325 18 15 39 1

B. Y.S. M akine ve Teçhizat İmalatı 216 3 32 32 1
M otorlu Kara Taşıtı Röm ork ve Yarı Röm ork İm. 93 10 17

D iğer İmalat 1.393 142 161 206 39
E lektrik , G az, Su 325 27 124 38 I

İnşaat 916 598 208 118 202

Toptan ve P erakende T icaret 5.193 473 469 487 108

O teller ve L okantalar 593 563 73 72 285

U laştırm a, H aberleşm e ve D epo lam a H izm etleri 1.383 338 82 97 179

M ali A racı K uru luşların  Faaliyetleri 257 8 8 7 6

G ayrim enku l K iralam a vc İş Faaliyetleri 2 .202 764 274 169 482
D iğer T oplum sal Sosyal ve K işisel H izm et 
l-'aalivıMİeri

829 158 122 68 40

Toplanı 14.568 3.233 1.736 1.548 1.379
Kaynak: w w w .h az ine.uov.tr
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Tablo 6- P ortföy Y atırım ları (M ilyon $)

86-89 90-2000 2001 2002 2003 2004 2005
Varlıklar -90 -7 .037 -788 -2 .096 -1 .386 -1 .388 -1.233

Yükümlülükler 3.082 15.874 -3 .727 1.503 3.851 9.411 14.670

Hisse Senetleri 17 2.938 -79 -16 905 1.427 5.669

Borç Senetleri 3.065 12.936 -3 .648 1.519 2 .946 7.984 9.001

2006 2007 2008 2009 2010 2001-10
Varlıklar -3 .987 -1 .947 -1 .244 -2.711 -3.491 -20.271

Yükümlülükler 11.402 2.780 -3 .770 2.938 19.617 58.675

Hisse Senetleri 1.939 5.138 716 2.827 3.468 21.994

Borç Senetleri 9.463 -2 .358 -4 .486 111 16.149 36.681
Kaynak: w w w .tcm b.aov .tr
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Merkez Bankası “Bağımsızlığı” ve 
2008-2009 Krizi 

Türkiye Üzerine Gözlemler

Nilgiut Erdem *

Ö zet
Serm aye hareketleri üzerindeki kontrollerin kaldırılm ası ile uluslararası finansal 

piyasalarla bütünleşm enin ve finansallaşm anın yaygınlaşm asına paralel olarak m erkez 
bankacılığına ilişkin “ kalkınm acı” yaklaşım  yerini “neoliberal” yaklaşım a bırakmıştır. 
Böylece giderek nüfuzlu ve kararsız piyasa bekleyişlerine m aruz kalan m erkez bankaları, para 
politikasını belirlerken finans kapitalin öncelik ve çıkarlarından bağmışız kalamamışlardır. 
Serm aye hareketliliği, tam istihdam ve parasal istikrarı sürdürm ek, yani “ im kansız üçlü”yü 
neoliberal anlayışla bağdaştırm ak m üm kün olm adığı için, m erkez bankaları reel ekonomik 
büyüm e ve kalkınm a am açları açısından politikasız kalmıştır. Türkiye Cum huriyeti M erkez 
Bankası da I980 ’li yıllardan itibaren bu dönüşüm lerden etkilenm iştir. Türkiye ekonomisi 
dış kaynağa bağım lı yapısı ile fiyat istikrarını sağlam aya dönük para politikası/politikasızlığı 
çıkm azına sürüklenm iştir. Bu çalışm a, A B D ’de başlayıp dünyaya hızla yayılan 2008-2009 
diinya krizinin Türkiye ekonom isini etkisini esas alarak, uluslararası serm aye akım larında 
m eydana gelen değişiklikleri para politikası/politikasızlığı ile ilişkisi dâhilinde eleştirel bir 
gözle değerlendirm eyi am açlam aktadır.

A n a h ta r  Kelimeler: M erkez bankası bağım sızlığı, im kansız üçlü, (inansal kriz,

Giriş

Savaş sonrasında, sermaye hareketlerinin kontrollü olduğu ve sabit kur 
rejiminin geçerli olduğu Bretton Woods Sistemi’nde, devletler parasal işbirliği 
içerisinde merkez bankaları aracılığıyla reel sektörün gelişimini doğrudan 
etkileyen politikalar uygulayabiliyorlardı. Oysa Bretton Woods Sistemi’nin 
çökmesinin ardından, özellikle 1980’li yıllardan itibaren neoliberal yaklaşımın 
ağırlık kazanmasıyla uluslararası sermaye hareketleri üzerindeki denetimler 
kaldırıldı ve finansallaşma eğilimi hız kazandı. Bu gelişmelere bağlı olarak merkez 
bankalarının rolleri yeniden tanımlanmaya başlandı. Uluslararası finans kapitalin 
öncelikleri ve çıkarlarının bu sürecin önemli belirleyicilerden biri olduğu açıktır.
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Özellikle sermaye hesabının serbestleştirildiği bir ortamda, enflasyon 
hedeflemesi ile para politikası araçlarını kısıtlayan ve siyasal iktidardan 
“bağımsızlaştıran” merkez bankası düşüncesi, esas olarak finans kapitalin 
ihtiyaçları ve tercih ettiği iktisat politikaları doğrultusunda sanayileşme ve 
tam istihdam gibi amaçların terk edildiği “yeni” bir anlayışa işaret etmekteydi. 
Kapitalist birikim sürecinin tıkanıklıklarını aşma doğrultusunda hız kazanmış 
olan finansal küreselleşme olgusu ile uyumlu bir şekilde dönüşen ortodoks 
yaklaşım, siyaseti para politikasından ayıran bağımsız merkez bankacılığında 
para politikasının, “teknik esaslar” temel alınarak “tarafsız” uzmanlar tarafından 
belirlenebileceğini ve düşük enflasyonun da finansal balonların ortaya çıkma 
olasılığım azaltacağını iddia etmekteydi. Üstelik fiyat istikrarı, ekonominin makro 
büyüklüklerini olumlu etkileyerek ekonomik gelişmeye de katkı yapacaktı. Fakat 
son 20-30 yıllık dönemde hem gelişmiş merkez ekonomilerinde hem de pek 
çok çevre ekonomisinde “fiyat istikrarı”nda sağlanan kalıcı gelişmeye karşın, 
çok sayıda ülkede şiddetli finansal krizler yaşanması ve dünya ekonomisinin 
ağır bir bunalımdan geçiyor olması finansal krizlerin küresel finansal sistemin 
olağan bir özelliği haline geldiğini açığa çıkarmış ve bağımsız merkez bankacılığı 
uygulamasının "finansal istikrar ”a katkı yapacağı iddiasını tartışmalı hale 
getirmiştir. Dünya ekonomisinin merkezinden başlayarak hızla yayılan ve 
günümüzde aşılması bir yana, daha ağır bir daralma ve durgunluk aşamasına 
evrilmesi tehlikesinden bahsedilen bunalım, hem uluslararası hem ulusal düzeyde 
finansal kurumların -dolayısıyla merkez bankalarının- rollerinin tekrar gözden 
geçirilmesini gerekli kılmıştır.

Türkiye ekonomisi dış kaynağa bağımlı hale gelen ve fiyat istikrarını 
sağlamaya dönük para politikası/politikasızlığı çıkmazına sürüklenmiş “bağımsız” 
merkez bankası ile yakın tarihinde (1994 ve 2000-2001 yıllarında) ağır finansal 
krizlerinden geçmiştir. Bu çalışma, 2007 yılında bu kez ABD'de başlayıp 
dünyaya hızla yayılan 2008-2009 dünya krizinin Türkiye ekonomisine etkisini 
esas alarak, uluslararası sermaye akımlarında meydana gelen değişiklikleri para 
politikası/politikasızlığı ile ilişkisi dâhilinde eleştirel bir gözle değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır.

Merkez Bankacılığında “ Bağımsızlık” : Kalkınm acı Çizgiden 
Kopuş

Finansallaşmaya paralel olarak yaklaşık son 30 yıllık dönemde merkez 
bankacılığına ilişkin kuramsal ve pratik yaklaşımlar büyük ölçüde değişti ve 
para politikasında önemli paradigma değişiklikleri ortaya çıktı. Öncelikle altın 
standardı, daha sonra Bretton Woods Sistemi’nin çökmesi, paranın maddi temelini 
ortadan kaldırarak merkez bankalarının paranın değerini ve miktarını kontrol
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etme gücünün zayıflamasına yol açmıştır.1 Tarihsel olarak bakıldığında, merkez 
bankalarının 1945 yılından itibaren kurulmaya başlandığı, mevcut olanların da 
yeniden organize edildiği ve neredeyse tüm çevre ülkelerde, hızlı ve istikrarlı 
ekonomik büyüme için tam teçhizatlı bir şekilde donatıldıkları görülmektedir.2 
ABD, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülke dikkate alındığında, 
merkez bankalarının ortaya çıkış nedenleri ve amaçları arasında en önemlisi, reel 
sektörün desteklenmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanması idi. Bu çerçevede, 
savaş sonrası kapitalist gelişmenin içinden geçtiği süreçte hükümetlerin 
finansmanı, döviz kurunun yönetimi ve reel sektörleri doğrudan destekleyen 
yöntemlerin kullanımı merkez bankacılığının başlıca ödevleri arasında yer 
alıyordu. Bloomfield’in belirttiği gibi, özellikle Federal Reserve danışmanlarının 
“yardım ı” ile 1945 yılından itibaren kurulanlar, para politikalarını ekonomik 
kalkınma ve iç istikrarı sağlamak için belirlerken alışılmadık genişlik ve 
esneklikte bir güce sahip oldular.

Merkez bankaları reel sektörlere doğrudan kredi sağlayarak ekonomik 
kalkınmayı gerçekleştirmede önemli rol oynadılar. Kredi ilişkilerinin 
düzenlenmesi, paranın iç ve dış değerinin korunması merkez bankaları tarafından 
sağlandı. Bretton Woods Sistemi’nde sabit kur rejimi ve sermaye kontrollerinin 
geçerli olması, merkez bankalarının ulusal öncelikler doğrultusunda ulusal 
ekonomileri düzenlemeye dönük politikalar belirleyebilmelerini olanaklı kıldı. 
Özellikle önde gelen çevre ekonomilerine bakıldığında 1960’lar ve 1970’li yıllara 
gelinceye kadar, Çin ve Hindistan’da merkez bankalarının planlamanın bir parçası 
olarak hayati bir role sahip olduğu, Brezilya ve Güney Kore merkez bankalarının da 
önemli işlevler üstlendiği görülmektedir3. Merkez bankaları farklı coğrafyalarda 
belirli sanayi sektörlerini doğrudan destekleyerek kalkınmanın finansmanını 
sağladılar. Epstein, bankacılık kesiminin tümüyle devlet mülkiyetinde olduğu 
Çin’de faiz ve finansal piyasalar üzerindeki güçlü kontrollerin yanı sıra sermaye 
ve döviz kontrollerinin uygulandığını;4 Hindistan’da ise başlangıçta bunlara ilave 
olarak cari işlemler hesabı üzerinde de kontroller uygulandığını ve her iki ülkedeki

1 Tülay Arın (2003). "Türkiye’de Mali Küreselleşme ve Mali Birikim ile Reel Birikimin 
Birbirinden Kopması” , A. M. Köse, F. Şenses ve E. Yeldan (der.) İktisat Üzerine Yazılar //: 
Küresel Düzen: Birikiın, Devlet ve Sınıflar, Korkut Boratav’a Armağan, İstanbul: İletişim 
Yayınları içinde, s.569-611.

2 Arthur I Bloomfield (1957). “Some Problems o f  Central Banking in Underdeveloped Countries, 
The Journal o f  Finance, 12(2), s. 190-204.

3 Gerald Epstein (2009). “Post-War Experiences With Developmental Central Banks: The Good. 
The Bad and The Hopeful”, UNCTAD, G-24 Discussion Paper Series, 54, February.

4 Epstein (2009:14) Ç in’de, son zamanlarda faiz oranları, finansal piyasalar ve sermaye 
kontrollerinin eskiye kıyasla daha fazla serbestleştiğini ve Çin Merkez Bankası’nın da “modem” 
merkez bankalarının geleneksel makroekoııomik rollerini üstlenmeye başladığını belirtmekle 
birlikte, hala para politikasında oldukça ağır kredi kontrollerine başvurulduğunu ve ihracatı 
teşvik etmek için Renminbi'nin değerinin düşük tutulduğunu vurgulamaktadır.
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merkez bankalarının ekonomik gelişme amacına ulaşmak üzere hareket ettiklerini 
belirtmektedir. Türkiye’de ise planlı ekonomi anlayışının merkez bankacılığına 
yansıması oldukça gecikerek, 1970 tarihli yasa ile hayata geçirilmeye çalışılmış 
ve büyüme ve sanayileşme hedeflerine ulaşmada TCMB’nin sağladığı selektif, 
doğrudan ve orta vadeli krediler olanaklı olmuştur.5

Federal Reserve çalışanlarından Andrew F. Brimmer gelişmekte olan 
dünyadaki merkez bankalarının kalkınmanın finansmanını sağlarken, sanayi ve 
tarım kalkınma bankaları gibi kalkınma kurumlarma sermaye ve kredi sağlayarak, 
larklı iskonto oranları, zorunlu karşılıklar, ithal teminatları uygulayarak 
kredi tahsisinde bulunmalarını etkinlik açısından eleştirirken, bu deneyime 
"kalkınmacı ” merkez bankacılığı olarak baktığını belirtmektedir.6

Büyük ölçüde 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkan gelişmelerle merkez 
bankacılığına ilişkin yaklaşım önemli ölçüde değişikliğe uğramıştır. Bu 
gelişmelerin arkasında neoklasik “finansal baskı” kuramının7 politika önerileri 
yer almıştır. Çok sayıda ülkede ilk olarak yurtiçi finansal piyasalara dönük 
müdahaleleri kaldıran serbestleştirme uygulamasına geçilmiş, ikinci olarak 
da sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin kaldırılması ile uluslararası 
fınans piyasalarının bütünleşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu iki nedenden ötürü, 
finansın küreselleştiği bir ortamda merkez bankaları giderek nüfuzlu ve kararsız 
finansal piyasa bekleyişleri ve para politikası tepkileri ile savaşmak zorunda 
kaldılar.8 Güçlü bir ideolojik görüş olarak “neoliberalizm”in, iktisatçıları ve 
politika yapıcıları esas olarak bütün koşullar için optimal tek bir merkez bankası 
olduğu görüşüne sürüklediğini belirten Epstein, söz konusu merkez bankasını, 
“neoliberal” merkez bankası olarak adlandırmaktadır. Ona göre “neoliberal” 
merkez bankası şu özelliklere sahiptir: i) kredibilitesini genişletmek için 
demokratik siyasi süreçlerden son derece bağımsız ve ii) temel amacı düşük bir 
enflasyon seviyesi sağlamak.

Çok sayıda seçkin iktisatçının yanı sıra IMF gibi uluslararası finansal kurumlar 
tarafından benimsenen “neoliberal” yaklaşımın önerdiği reçetenin temel unsurları, 
merkez bankası bağımsızlığı, enflasyon hedeflemesi olarak belirtilen enflasyonla 
mücadeleye odaklanılması ve bu süreçte ihtiyari politikalar yerine kurala dayalı 
politikaların izlenmesi ve kısa vadeli faiz hadleri gibi dolaylı para politikası

5 Oktar Türel (2011 [2001]). “T.C. Merkez Bankası’na Yeni Yasal Çerçeve: 4651 sayılı Kanun 
Üzerine Gözlem ve Değerlendirmeler”, Oktar Türel, Geç Barbarlık Çağı II: Planlama, 
Kurumsal Yapıda Dönüşüm ve Sanayileşme, İstanbul: Yordam Kitap içinde, s. 129.

6 (aktaran Epstein, 2009: 2)
1 R. I. McKinnon (1973). Money and Capital in Economic Development, Washington D.C., The 

Brookings Institution ve E. S. Shaw (1973) Financial Deepening in Economic Development. 
New York: Oxford University Press.

8 (Epstein, 2009)
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yöntemlerinin kullanılmasıdır.9 Bıı yaklaşıma göre enflasyonu düşürmek ve 
fiyat istikrarı sağlamak ekonominin gelişmesi açısından herkes için elverişli 
bir ortam yaratacaktır. Rasyonel bekleyişler hipotezini veri alan bu yaklaşıma 
göre genişletici para politikası, ekonomiler daima doğal işsizlik oranında (veya 
enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranında) olduğu için, enflasyonisttir. Siyasi 
iktidardan "bağımsız” bir merkez bankası, kurala dayalı politikalar izleyerek 
fiyat istikrarı sağlarken, güvenirliğini artıracak, böylelikle ekonomi daraltıcı para 
politikasının neden olacağı kayıplardan da korunacaktır. Neoliberal yaklaşımın 
en son ve en popüler versiyonu olan enflasyon hedeflemesi çerçevesinde, 
hâzinenin doğrudan merkez bankasından borçlanması engellenerek hazine piyasa 
disiplinine zorlanacak ve açıkların para basılarak finansmanı yoluyla oluşacak 
enflasyon riski azaltılacaktır. Wray merkez bankasının hedeflerine ulaşması ve 
hazine harcamalarının eşanlı olarak sağlanması nedeniyle bağımsızlığın tümüyle 
bir yanılsama olduğunu belirtmektedir.10 Çünkü bağımsızlık esas olarak, para 
otoritesi olarak merkez bankalarının istihdamı arttırmak, sanayi sektörlerini 
desteklemek, yatırımları teşvik etmek ve kalkınmayı sağlamak gibi gerçek 
amaçları terk ettiğini göstermektedir.

Fiyat istikrarının ekonomik büyümeye katkı sağlamasının yanı sıra, finansal 
piyasalarda da istikrar sağlayacağı beklenmekteydi. Merkez bankası bağımsızlığı, 
özellikle uluslararası “yatırımcılar” için, “yükselen piyasalar’da istikrar 
programlarına bağlı kalınacağının ve piyasa kurallarının işler kılınacağının bir 
göstergesi olarak güven telkin etmekteydi. Özellikle çevre ülke ekonomilerinde 
hükümetler, dış sermaye girişlerini cezbetmek ve sermayeyi elde tutmak için 
merkez bankalarını “bağımsızlaştırdılar. Enflasyonu düşürmek için parasal 
genişlemenin önüne geçilmesi genellikle yüksek faizlere yol açarak alacaklıların 
(kreditörlerin) kazançlı çıkmasını, yani finansal çıkarların korunmasını garanti 
altına almaktadır. Dolayısıyla bağımsızlık, merkez bankalarının para politikasını 
uygularken siyasi iktidarın etkisi altında kalmaksızın fiyat istikrarına dönük 
kararlarını hayata geçirmelerine, siyasi iktidarların 1980’ü yıllardan itibaren 
giderek ağırlık kazanan finans kapitalin lehine bir ortam yaratmaya dönük 
kararlılıklarına işaret etmektedir. Özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda yüksek 
arbitraj kazançlarına yönelik “sıcak para” hareketleri açısından yüksek faiz ve
9 A. Cukierman (1992). Central Bank Strategy, Credibility and Independence: Theory and 

Evidence, Canmbridge: MIT Pres; Sylvia Maxfield (1997). Gatekeepers o f  Growth: The 
International Political Economy o f  Central Banking in Developing Countries, Princeton: 
Princeton University Pres; Finn E. Kydland ve Edward C. Prescott (1977) “Rules Rather than 
Discretion: The Inconsistency o f Optimal Plans”, The Journal o f Political Economy, June, 85 
(3), s. 473-492; K. Rogoff (1985). “The Optimal Degree o f  Commitment to an Intermediate 
Monetary Target”. Quarterly Journal o f Economics, 100, s. 1169-89.

10 Randall L. Wray (2007). “A Post-Keynesian View o f Central Bank Independence. Policy Targets, 
and the Rules-versus-Discreation Debate”, The Levy Economics Institute and University o f  
Missouri-Kansas City, Working Paper, 5 10, August.
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değerli yerel paraların varlığı büyük önem taşıdı. Ancak bu yıllarda çok sayıda 
ülkede finansal kriz ortaya çıkması bağımsız merkez bankacılığı uygulamalarının 
finansal istikrarı kendiliğinden sağlayamadığını, hatta finansal istikrarsızlığa 
katkı yaptığını gözler önüne serdi. Bu gelişmelere ve bağımsızlığın finansal 
istikrarı kendiliğinden sağlayacağı iddiasını destekleyecek bulguların zayıflığına 
rağmen, Epstein merkez bankacılığına neoliberal yaklaşımın büyük popülaritesi 
olması paradoksunu, toplumdaki belirli nüfuzlu grupların, “genel çıkarlar” 
kisvesiyle diğer kesimler pahasına güç, servet ve imtiyaz kazanmaya çalışmaları 
ile açıklamaktadır. “Keynes sonrası analizin aksine merkez bankası “ihtilaflı 
bir alan” olmaktan çok finansal çıkarların savunucusudur. Bu yaklaşım, 2007-
2009 krizi dâhil olmak üzere, finansallaşma döneminde yaşanan çeşitli krizlere 
ışık tutar”." Merkez bankacılığının bu “yeni” anlayışının finansal istikrarsızlık 
ve krizlerle bağlantısına daha yakından bakmaya ve daha sonra da Türkiye’de 
yaşanan gelişmeleri incelemeye çalışacağız.

Kırılganlıkta “ Bıçak S ırtı”
Neoklasik yaklaşıma dayanan finansal serbestleşme ve borsaya dayalı 

finansman sürecinin “büyiimeyi-çarpıtan” ve kriz eğilimli yapısı 1990’lı ve 
2000'li yıllarda çevre ekonomilerde yaşanan finansal krizlerle açığa çıkmış, 
günümüzde ise merkezde başlayıp tüm dünyayı etkileyen bunalım olarak baş 
göstermiştir. Neoklasikler “finansal baskı” düzenlemelerini, özellikle çevre 
ülkelerinde birikimin belirli sektör yapılarına dayalı sınıf ilişkilerini yeniden 
üreten işlevleri bakımından görmek yerine, bu tür düzenlemeleri ya “politika 
hataları” veya devletin birikim süreciyle bağlantılı olmayan “çıkar gruplarf’nın 
politik baskılarına verdiği karşılık olarak görmek eğilimindedirler.12 Bu nedenle 
özellikle büyüme ve kalkınma sorunları temelinde önerilen “finansal baskf’yı 
kaldırmaya dönük kuralsızlaştırma, finansal serbestleşme ve uluslararası finansal 
piyasalarla bütünleşme uygulamalarının, yabancı sermaye girişlerini “sıcak para” 
girişlerine dönüştürerek çevre ekonomileri ağır krizlere sürüklediği gözlendi.13

Çevre ekonomilerdeki bu gelişmelerin yanı sıra kapitalizmin merkezinde son 
30-40 yıldır yaşanan durgunluk sorununu aşmanın bir yöntemi olarak geliştirilen 
finansallaşma, bu kez merkezde başlayan büyük bir çöküş ve derin bir bunalım ile 
sonuçlandı. Reel birikim ile parasal birikim arasındaki bağ koptu; buna bağlı olarak
11 Demoplıanes Papadatos (2009). “Günümüz Kapitalizminde Merkez Bankacılığı: Enflasyon 

Hedeflemesi ve Finansal Krizler”, içinde C. Lapavitsas (der.), Finansallaşma ve Kapitalizmin 
Krizi, Çeviren Tuncel Öncel, İstanbul: Yordam Kitap, s. 189.

12 Paul Burkett ve Amitava Krishna Dutt (1991). “Interest Rate Policy, Effective Demand, and 
Grovvth in LDCs”, Internationa! Review o f  Applied Economies, vol.5, no.2, s. I .

13 1970’lerin başlarıyla 1990’ların ortalarında 34 ülkeyi, altı kategori altında (“baskı” altında, 
kısmen baskı altında, liberalleşmiş, büyük ölçüde liberalleşmiş, vb.) neoklasik yaklaşıma göre 
sınıflandırarak bu ülkelerin ne ölçüde serbestleşmiş olduklarını inceleyen bir çalışma için 
bakınız VVilliamson ve M alıar(1998).
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finansal küreselleşme ve büyümenin yavaşlaması arasındaki nedensellik ilişkisinin 
yönüne ilişkin tartışmalar ise neredeyse sürecin başlangıcından günümüze dek 
sürdü. Felix, 1996 ve 1998 yıllarındaki yazıları ile finansal küreselleşmenin merkez 
ekonomilerde reel ekonomi trendindeki yavaşlamaya katkı yapmış olabileceğini 
dört temayı esas alarak açıkladı. İlki, finansal piyasaların kuralsızlaştırılması, işlem 
maliyetlerinin azalması gibi etkenlerle birlikte döviz işlemlerindeki büyümenin 
patlaması sonucu istikrarsızlığın artması ve kaynakların yatırımlara yanlış tahsisi. 
Yüksek istikrarsızlık, likiditeyi ve uzun dönemli yatırım risklerini arttırmakta ve 
yatırımcıları hızlı ödemeli yatırımlara yöneltmekle, “kısa dönemciliği” teşvik 
etmektedir. 1995’ten sonra G-7 ülkelerinde, finans, sigorta ve gayrimenkul 
faaliyetlerinin GSYİH’ye oranı yükselmiştir.14 Dolayısıyla kaynakların büyük kısmı 
varlık ticareti tarafından emilmektedir. G-7 ülkelerinde sabit dolar cinsinden ihracat 
1960’lardan sonra çok yavaş büyümüştür. 1977-83 döneminde döviz genişlemesi 
ihracattaki artışa uygun ivme kazanmışken, 1983-1992 dönemi farklıdır. Küresel 
ticaret ve finansal küreselleşme arasındaki bu teıs yönlü ilişkinin olası nedenini, 
Felix, döviz kuru oynaklığındaki artışa bağlamaktadır.15 Döviz rekabetinden 
korunma için iş çevrelerinin baskılarının, döviz kuru oynaklığındaki artışla birlikte 
yoğunlaştığını belirtir. Faiz arbitrajı ve döviz spekülasyonu, para otoritesini, yüksek 
işsizliğe rağmen paradan kaçıştan sakınmak için kısa dönemli yüksek faiz oranlarını 
sürdürmeye zorlamaktadır; daha yavaş büyüyen yurt içi üretim ve dünya çapındaki 
gelir ise, yabancı mallara küresel talebi geciktirmektedir. Dolayısıyla döviz kuru 
istikrarsızlığı bir kez daha ticareti geciktiren bir faktör olmaktadır. Son olarak, Felix’e 
göre, finansal küreselleşmenin makroekonomi politikaları üzerindeki etkisi önem 
kazanmaktadır. Finansal olarak serbestleşmiş bir ortamda para otoritesi, doğrudan 
yalnızca kısa dönemli faiz hadlerini idare edebilmektedir; nominal gelir üzerindeki 
etkisi ise, büyük ölçüde döviz kurunun ve uzun dönemli tahvil piyasalarının buna 
nasıl yanıt verdiğine bağlıdır. Merkez Bankası piyasa bekleyişlerini teskin etmek 
için, yüksek işsizlik, fiziki yatırım ve büyümenin durgunlaşması pahasına kısa 
dönemli faiz oranlarını yüksek tutmak zorunda kalmaktadır,16

Çevre ekonomilerde ise hükümetin genellikle para politikası üzerindeki 
kontrolünü büyük ölçüde yitirmesi yanında, istikrar programının bir parçası 
olarak maliye politikası üzerindeki kontrolünden de gönüllü olarak vazgeçtiği 
görülmektedir.17 Ayrıca serbestleşme ortamında çevre ülkelerde cari işlemler,
14 David Felix (1996). “ Financial Globalization versus Free Trade: The Case for The Tobin Tax”, 

UNCTAD Review; David Felix (1998). "Asia and the Crisis o f  Financial Globaliztion", Dean 
Baker. Gerald Epstein ve Robert Pollin (eds.), Globalization and Progressive Economic Policy, 
içinde, UK: Cambridge University Press.

15 Felix (1996; 1998)
16 (Felix, 1996)
17 J. A. Kregel (1992). “Minsky's “Two Price” Theory o f  Financial Instability and Monetary' Policy: 

Discounting versus Open Market Intervention”, içinde Steven Fazzari ve Dimitri Papadimitriou 
(der.). Financial Conditions and Macroeconomic Performance, New York: M. E. Sharpe.
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sermaye hareketleri ve yatırım üzerinde istenen amaçlara ulaşmak için 
kullanılacak “optimum” bir faiz ve döviz kuru politikası oluşturulması da iki 
nedenle olası değildir: Üç amaç için yalnızca iki politika değişkeni olması ve 
çevre ekonomilerdeki enflasyon ile mevduat ve kredi faizleri arasındaki oransal 
bağlantı.18 Tobin19 ise, dışa açık bir ekonomide sabit kur, düzenlenmemiş bir 
konvertibilite ve yurt içi makroekonomik amaçlara veya kalkınma amaçlarına 
ulaşmaya elverişli bir ulusal para politikası izlemenin mümkün olmadığını iddia 
etmekte, bu açmazı ekonominin imkansız üçlüsü olarak ifade etmektedir. Yine 
Widmaier,20 neoklasik anlayışın, sermaye hareketliliği, tam istihdam ve parasal 
istikrardan oluşan imkansız üçlüyü bağdaştırmaya dönük işbirliğini engellediğini 
belirtir. Yani sadece para politikası ile hem döviz kuru istikrarını ve ödemeler 
dengesini hem de efektif talep düzeyi ve gelir artışını birlikte sağlayamazsınız. 
Örneğin, kur sabitken hükümet yatırımları teşvik etmek, işsizliği azaltmak için 
faizleri düşürürse, bu ulusal paralar arasındaki arbitrajı kısıtlayacak ve sermaye 
çıkışına neden olacaktır. Dolayısıyla eğer ülke, sabit döviz kuru rejimi ve sermaye 
hareketlerinde serbestliği seçmişse, bağımsız bir para politikası uygulayamaz; 
bağımsız bir para politikası uygulamayı ve sermaye hareketlerini serbest 
bırakmayı tercih ederse, sabit döviz kuru rejimini terk etmelidir; son olarak sabit 
döviz kuru rejimi ve bağımsız bir para politikası uygulamak istiyorsa, bu kez 
sermaye hareketlerini kontrol etmek zorundadır.21

Boratav ayrıca, sermaye hareketlerini serbestleştirmiş azgelişmiş bir 
çevre ekonomisinde faiz ve kur bileşenlerinin sonuçlarının da farklılaştığını 
vurgulamaktadır.22 Yukarıda belirtildiği gibi yatırıma dönük bir faiz politikası 
söz konusu olduğunda, döviz kuru için iki farklı uygulama söz konusudur;23 
i) Dış ticaret hedefine bağlanırsa, iç kredi faizleri firmalar için uygun iken, düşük 
mevduat faizleri yüzünden rantiyeler sermaye kaçırırlar ve ülkenin dış borçları 
artar; ii) sıcak para hareketlerine kaydırılan döviz kuru ise ya rantiyelerin sıcak 
para hareketlerini ya da firmaların yurt dışından borçlanmalarını nötralize 
edebilir. İkinci olarak dış ticaret hedefine dönük bir kur politikası karşısında, 
faizlerin sıcak para hareketlerine ilişkin iki uygulaması söz konusu olabilir:
i) Rantiyelerin sıcak para çıkışlarını veya ii) firmaların yurt dışından borçlanma 
eğilimlerini azaltabilir. Eğer yatırımlara dönük bir faiz politikası izlenmek

18 K orku t B o ra tav  (1 9 9 3 ). “ E x te rnal F in an c ia l L ib e ra liza tio n  in D ev e lo p in g  C o u n trie s : S om e 
A d v erse  C o n se q u e n c e s” , ODTÜ Gelişme Dergisi, 2 0  (1 -2 ), s. 1-17.

19 Ja m es T ob in  (2 0 0 0 ). “ F in an c ia l G lo b a liz a tio n ” , World Development, 28 (6 ), s. 1101 -1104.
20  W islcy  W id m aier (2 0 0 4 ). “ T h e  S ocia l C o n s tru c tu io n  o f  th e  Im p o ssib le  T rin ity ” : T h e  

In te rsu b jec tiv e  B ases o f  M o n e ta ry  C o o p e ra tio n ” , In te rn a tio n a l S tu d ie s  Q y arte rly , 48 , s. 4 3 3 - 
453 .

21 (B o ra tav , 1993; T ob in , 2000).
22 (B o ra tav , 1993)
23 (B oratav , 1993)
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istenirse, bu durumda sıcak para hareketlerini denetleyebilmek için serbestleşme 
uygulamalarından vazgeçmek gerekir, aksi halde dış borç artışları kaçınılmazdır.24

Dolayısıyla sınırsız sermaye hareketliliğinde, sadece para politikası ile iç 
ve dış dengeleri sağlamak imkansız olduğuna göre, parasal otoritenin yatırım 
önceliklerinden vazgeçmesi ve fiyat istikrarını amaçlaması, uluslararası finans 
kapitalin yüksek arbitraj kazançlarına ulaşmasını da sağlayacaktı. Merkez bankasının 
enflasyon hedeflemesi ile para politikası amacını fiyat istikrarına indirgemesi, reel 
birikimin gereksinimleri doğrultusunda finansallaşmış olan sisteme ve sermayenin 
çıkar ve ihtiyaçlarına hizmet edecekti. Özellikle çevre ekonomilerine yönelen finans 
kapital açısından, enflasyonla mücadele bu ekonomilerde mali disiplini sağlamanın 
yöntemlerinden biri olarak görüldü. Ortodoks yaklaşıma göre, enflasyonun 
nedeni parasal genişlemede yatmaktaydı. Parasal genişlemenin arkasında yatan 
ve ekonomileri krizlere sürükleyen en önemli etmen ise kamu kesimi açıklarıydı. 
Dolayısıyla “fiyat istikrarı” sağlandığı zaman dış denge, faiz, döviz, yatırım, 
büyüme gibi tüm makroekonomik büyüklükler de istikrara kavuşacaktı. Böylece 
merkez bankalarının rolleri, kapitalist sistemin birikim rejiminde ortaya çıkan 
dönüşümlere bağlı olarak yeniden tanımlanmış oldu.

Günümüzde finansallaşma ve enflasyon hedeflemesinin yüksek faizlere neden 
olarak riskli yatırımcıları avantajlı kıldığı, yeni finansal araçların spekülatif 
yatırımlar için olanak yarattığı, kısa ve uzun vadeli faiz farkının spekülatif 
yatırımlar lehine ortam sağladığı, finansal serbestleşme sonucu finansal 
kuramların artan rekabetçi baskılar nedeniyle spekülatif finansmana yöneldiği 
artık ortodoks çevreler tarafından da kabul edilmektedir. Spekülatif faaliyetlerin 
yaygınlaştırılması evrensel bir fenomen haline gelmiş, borsa ve gayrimenkul 
fiyatlarındaartış, ikinci ve iiçiincü-tipyatırımfaaliyetleri ve ‘Ponzi’debirartışolarak

24  Ç e v re  v e  m erk ez  ü lk e le rd ek i ran tiy e le r, firm alar, b a n k a la r  v e  h a tta  h ü k ü m etle rin  fa iz  ve  d ö v iz  
k u ru n d ak i d e ğ işm e le re  v erd ik le ri y a n ıtla r  g e n e llik le  s im e tr ik  o lm ad ığ ı iç in , yan i ö z d e ş  o lm ay an  
d av ran ış  k a lıp la rı n ed en iy le , finansal se rb e s tle şm e  çev red e  ço k  d ah a  a ğ ır  o lu m su z lu k la ra  yol 
açab ilm ek ted ir. B o ra tav  (1993 : 5 -7 ), bu fa rk lılık la rı şö y le  s ıra lam ak tad ır : Ö zd eş  o lm ay an  
d a v ra n ış  k a lıp la rın d a n  ilk i, yu rt içi ve  y ab an c ı ak tö rle rle  (ran tiy e )  ilg ilid ir. Y abancı a k tö r le r  
v a rlık la rın ı tu tacak la rı p iy asa la r  için  " s o sy o lo jik "  b ir te rc ih  y a p m azk en ; y u rt içi ak tö rle rin  
v a rlık la rın ı y u rt d ış ın d a  tu tm ak  g ib i güç lü  b ir eğ ilim leri v a rd ır  ve  se rm ay e  k aç ış ın a  yol açan  
k o şu lla r  d ü ze lse  b ile  kaçan  se rm ay e , g e n e llik le  ü lk ey e  tam  o la rak  d ö n m em ek ted ir. M erk ez  
B an k ası ise , u lu sla ra rası reze rv le ri a r ttığ ı zam an , bun ları n ad iren  d ış  bo rç  s to k u n u  aza ltm ak  
için  ku llan ır. F ak a t çe v re  ek o n o m ile rd e  se rm ay e  kaçış ı reze rv le rin  e ro z y o n u n a  yo l açarak , 
ço ğ u n lu k la  d ış  b o rç la n m a y la  so n u ç lan ab ilir . F a iz  ve  k u rla  ilg ili d e ğ e rle r  o lu m lu  o lsa  b ile , 
m erk ez  ü lk e le rin  f irm ala rı fin an sm an la rı için  n ad iren  çev re  ü lk e le rin  b an k a la rın ı k u llan ırlar. 
Ç e v re  ü lk e le rin  firm aları ise  o lan ak  sa ğ lan d ığ ın d a , u lu sla ra rası f inansı te rc ih  ederler. İç k redi 
faiz o ran la rı d ü ştü ğ ü  ve  d e v a lü asy o n  bek ley iş i a rttığ ı z am an  b ile  kural o la rak  çe v re  ü lkelerin  
b an k a la rı fo n la rın  “ b a ş ıb o ş"  k u llan ım ın a  izin  v e rm ed iğ i iç in , n ad iren  y u rt iç inden  borç lan ırlar. 
Yerel v e  ha lta  m erk ez i h ü k ü m et de  f irm a la r  g ib i d a v ra n m a y a  b aş lay ab ilir ; y u rt d ışından  
b o rç la n m a  y u rt içi b o rç lan m a  ve  v e rg ile r  y e rin e  g eçeb ilir.
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ortaya çıkmıştır.25 Öte yandan talep yanında, rekabetin zorladığı bir spekülasyon 
yaşanmaktadır. Finansal ve finans-dışı işletmeler finansal spekülasyonun sağladığı 
yüksek getiriler nedeniyle, kaynaklarını birincil faaliyetlerinden finansal arenaya 
doğru çevirmişler ve kısa dönemli finansal spekülasyonu finanse etmek için 
yüksek derecede borçlanmaya yönelmişlerdir. Finansal bir kurum artan risklere 
karşın bu yeni spekülatif faaliyetleri bir ‘canlanma’ olarak onaylamak ve sermaye 
tabanının daha yavaş büyümesi ile piyasa kaybını önlemek durumunda kalmıştır. 
Bu bağlamda “ihtiyatlı” finansal kurumlar bile spekülatif finansmana zorlanarak 
reel sektör faaliyetlerinin finansmanını terk etmek zorunda bırakılmışlardır. 
Kısacası finansal liberalizasyon, spekülatif faaliyetleri arttırarak Grabel’in 
deyimiyle “spekülasyona dayalı gelişme” ile sonuçlanmıştır.26 Böylece finans, 
kapitalist birikim açısından anahtar rol oynamaya başladı ve bankalar ile sanayi 
üreticileri de rantiye gibi davranmaya başladılar. Böylece finansallaşmaya uygun 
olarak belirlenen para politikası/politikasızlığı ile birlikte merkez bankası da 
finansal çıkarların savunucusu konumuna geldi.

Uluslararası finans piyasalarının bütünleşmesi sonucu, sermaye akımlarının 
yol açtığı finansal canlanma-iflas-düzelme çevrimi, ekonominin makroekonomik 
göstergelerini etkileyerek gerçekleşti. Örneğin, sermaye girişlerindeki artışlar
25 Y ılm az  A k y ü z . (1 9 9 3 ) “ F in an c ia l L ib e ra liza tio n : T h e  K ey  Issues” , UNCTAD Discussion 

Paper N o. 56 , G en ev a ; D y m sk i, ve  P o llin , R o b e rt (1 9 9 2 ), “ H y m an  M in sk y  a s  H edg eh o g : T h e  
P o w er o f  the  W all S tree t P a rad ig m ” , S tev en  F azzari v e  D im itri P ap ad im itrio u  (der.), Financial 
Conditions and Macroeconomic Performance iç in d e , N e w  Y ork: M . E . S h arp e ; Paul B u rk e tt ve  
A m itav a  K rish n a  D utt (1 9 9 1 ) “ In te re s t R a te  P o licy , E ffec tiv e  D em an d , an d  G ro w th  in L D C s” , 
International Review o f  Applied Economics, v o l.5, no .2 , M ay; C . D iaz -A lc jan d ro  (1 9 8 5 ). 
“ G o o d  B ye F in an c ia l R ep ressio n , H ello  F in an c ia l C ra sh ” , Journal o f  Development Economics, 
n o .1 9 ; Ilen e  G rab e l (1 9 9 6 ). “ F in an c ia l M a rk e ts , th e  S ta te  an d  E co n o m ic  D eve lo p m en t: 
C o n tro v e rs ie s  w ith in  T h eo ry  an d  P o licy ” , International Papers in Political Economy, 3 ( 1 ) ,  
s. 1-42.; H ym an  P. M in sk y  (1 9 9 3 ). “ F in an ce  an d  S tab ility : T h e  L im its  o f  C a p ita lism ” , The 
Jerome Levy Economics Institute Working Papers, n o .9 3 ; J. A . K regel (1 9 9 2 ). “ M in s k y ’s “ T w o 
P ric e” T h eo ry  o f  F in an c ia l In stab ility  an d  M o n e ta ry  P o licy : D isc o u n tin g  v e rsu s  O p en  M ark e t 
In te rv en tio n ” , iç in d e  S tev en  F azzari ve  D im itri P ap ad im itrio u  (der.). Financial Conditions and 
Macroeconomic Performance, N ew  Y ork: M . E. S harpe .

26 G rabel (1996 : 22 -4 ) sp e k ü la sy o n a  day a lı b ü y ü m e  sü rec in i şu  şe k ild e  a y rın tılan d ırm ak tad ır : “ Bu 
so n u ç , g e lişm e k te  o lan  ü lk e le rd ek i d e n e y im le r le  d e  u y u m lu d u r: i- E konom i sp e k ü la t if  p ro je le rin  
b ü y ü m es in in  b ir  so n u cu  o la rak , d ah a  b ü y ü k  d e re c e d e  risk e  k a tlan m ay a  zo rlan n ıak tad ır. Bu, risk  
a r tış la rın ı d en g e le m e k  için  faiz  o ran la rın d a  y u k arı d o ğ ru  b ir bask ı y a ra tırk en , reel se k tö rü n  
to p lam  y a tır ım  h acm in i aza ltab ilir, ii- E k o n o m i fin an sa l k riz le re  d ah a  h assas  h a le  g e lir  ve 
y ık ıc ı e tk ile rin  reel se k tö re  taşm ası sö z  k o n u su  o lm ak tad ır. Bu b ağ lam d a  reel sek tö r, finansal 
lib e ra liz a sy o n  için  y ü k se k  b ir fiy a t ö d e m e y e  zo rlan m ak tad ır. iii- E k o n o m i, B h ag w ati te r im iy le  
“ d o ğ ru d an  ü re tk en  o lm ay an  k â r-a ray an ” faa liy e tle rd ek i b ir  a r tışa  k a tlan m ay a  zo rlan ab ilir. 
N e o k la s ik  y ak la ş ım  sp e k ü lasy o n u n  hem  b ireysel o la rak  karlı hem  de  fiyat istik rarı sağ lad ığ ın ı 
idd ia  e tse  de, sp e k ü la sy o n d an  e ld e  ed ilen  g e tir ile r  ree l k a y n a k la n  g e n iş le tm e d ik ç e  sp e k ü la tif  
faa liy e tle r  k ay n ak  is ra f  ed ic i o lab ilm ek ted ir, iv- K red ile r  ve  y a tırın ı se rm ay es i, uzu n  d ö n em  
ek o n o m ik  b ü y ü m ey e  z a ra r  v erecek  b iç im d e  y an lış  tah s is  ed ileb ilir. B ö y lec e  g e lişm ek te  o lan  
ü lk e le rin  uzun  d ö n em li e k o n o m ik  b ü y ü m e k o şu lla rı z a ra r  g ö reb ilir .”
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çoğu zaman tasarruf, yatırını, mali ve dış denge, döviz kurları, istihdam ve 
ücretler gibi anahtar makroekonomik büyüklüklerin uzun dönemli, sürdürülebilir 
seviyelerinden sapmalarına yol açarken, hızlı sermaye çıkışları da finansal krizlere 
ve giderek reel ekonomideki daralmalara neden oldu. Büyük miktarlardaki 
sermaye girişlerinin neden olduğu ekonomik genişleme koşullarında iç talebi 
kontrol altına almak için likiditenin kısılması ve faizlerin artırılması gerekir. 
Ancak faizlerin yükselmesi yurtiçi ve yurtdışı faiz farklarını artırarak arbitraj 
kazançlarına yönelen “sıcak para” girişlerini teşvik eder. Sermaye girişlerindeki 
artış ise bir yandan dış borcu artırırken, diğer yandan da ulusal paranın değer 
kazanmasına yol açarak finansal kırılganlığı arttırır. Dolayısıyla iç dengeyi 
sağlamaya dönük uygulamalar dış kırılganlığa katkı yapmaya başlar.

Para politikası kuru dengelemek için kullanıldığı zaman, ciddi ikilemler söz 
konusu olur. Aşırı sermaye girişi nedeniyle kurun değer kazanmasını engellemek 
için rezerv birikimi zorunluluğu ortaya çıkar. Bu ise likiditeyi artırarak 
ekonominin daha çok ısınmasına neden olur ve muhtemelen banka sisteminde 
kırılganlıklar yaratır. Rezervlerdeki artışı açık piyasa işlemleri yoluyla kamu 
kağıtları satarak sterilize etmek gerekir. Bu ise genellikle faiz oranının yükselmesi, 
mali açıkta bir artış ve arbitraj kazançlarının daha da çekici hale gelmesine yol 
açar. Ayrıca rezerv birikimi ile dışarıdan borç alınan paranın merkez bankası 
kasasına konulup karşılığında borç senedi satılmasının ekonomiye önemli yükler 
getirdiği gözlenir:27 Bunlardan biri, azgelişmiş ülkelerin uluslararası piyasalardan 
aldığı borcun maliyetinin, bu ülkelerin rezervlerinin kazanacağı faizden çok 
daha fazla olmasıdır. İkincisi ise, kamu kesimi iç borç faizi genellikle yüksek 
olduğu için sterilizasyonun hem kamu kesimine hem de genel olarak ekonomiye 
maliyetinin oldukça yüksek olmasıdır. Para politikasının karşılaştığı bu ikilemin 
temel nedeni, iç talebi yavaşlatmak için gerekli politika önlemlerinin, arbitraj 
kazançlarını arttırarak tekrar dışarıdan spekülatif sermaye girişlerine neden 
olmasıdır. Dolayısıyla para politikası ile faizi yükselterek talebi yavaşlatmaya 
çalışmak daha fazla sermaye girişi ile daha çok sterilizasyona ihtiyaç yaratarak 
bir “kısır döngü”ye yol açmaktadır.28

Kısacası sermaye girişlerinin oldukça önemli boyutlara ulaşması karşısında üç 
farklı müdahale söz konusu olabilir:29 i) Merkez bankası döviz satın alarak (rezerv 
biriktirerek), döviz kuru üzerindeki etkiyi yumuşatacak şekilde davranabilir;

27  Y ılm a z  A k y ü z  (2 0 1 0 ). “ G e lişm e k te  O lan  Ü lk e le rd e  P ara  ve  K u r P o litik a la rı: T ü rk iy e  
D e n e y im i” , İktisat İşletme ve Finans, K asım , s. 10.

28  R ica rd o  F re n ch -D a v is  (2 0 0 0 ). Reforming the Reforms in Latin America: Macroeconomicss, 
Trade, Finance, L ondon : M a cm illian  P ress  L td ., N ew  Y ork: ST. M a rtin ’s P re ss  Inc, s. 123.

29  R ica rd o  F fren ch -D av is  (2 0 0 0 ); B u ste lo , P ab lo ; G arc ia , C la ra  an d  Ilian a  O liv e  (1 9 9 9 ) Global 
and Domestic Factors o f  Financial crises in Emerging Economies: Lessons from the East 
Asian Episodes (1997-1999), In stitu to  C o m p lu te n se  D e E stu d io s In te rn ac io n a le s, U n iv ersid ad  
C o m p lu ten se  D e M ad rid , N o v e m b e r (h ttp ://w w w . U cm .es /in fo /ice i) .
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ii) rezerv birikiminin parasal etkilerini -enflasyonist baskıları- hafifletmek için 
sterilizasyoıı politikası (açık piyasa işlemleriyle) uygulayabilir; iii) sermaye 
girişlerinin hacmini ve kompozisyonunu etkileyecek düzenleme ve kontroller 
uygulanabilir. Ancak sermaye hesabının serbestleştirilmesi nedeniyle genellikle 
ilk iki müdahale geçerli görülmektedir. Bu çerçevede döviz kuru ve para 
politikası kompozisyonları içinde iki temel alternatif müdahale söz konusudur: 
sterilizasyonun olmadığı müdahale ve sterilizasyoıı. Fiyat istikrarını temel amaç 
olarak almış, nominal döviz kurunu sabitlemiş bir ülkede, pasif bir para politikası 
uygulanmak istenir ve böylece ulusal faiz ve enflasyon oranının hızla uluslararası 
oranlara yakınsayacağı beklenir. Bu stratejiyi uygulayan Arjantin’de 1990’larda 
enflasyonla ilgili olumlu gelişmeler sağlanırken, paranın değerlenmesine engel 
olunamadı, cari açık hızla arttı; sonuçta deflasyonist bir paket uygulandı ve 
bankacılık kesimi desteklenmek zorunda kalındı.30

Sermaye girişleri başlangıçta yurt içi büyümeyi hızlandırırken, yerli paranın 
değerlenmesi biryandan ticareti yapılabilen mallar sektöründe kârların azalmasına 
neden olarak uzun dönemli büyümeyi olumsuz etkilemekte, diğer yandan da 
cari açıkların genişlemesine yol açmaktadır. Buna ilave olarak yüksek faizler 
de finansal hesaplarda baskıyı artırmakta ve likidite sıkıntısı ile borç problemini 
ağırlaştırmaktadır. Bu gelişmelerle bankalar ve firmaların iflasları döviz kurunun 
kredibilitesini azaltmaya katkı yaptığı için, artık yüksek faiz oranları da kısa 
vadeli dış krediler için yetersiz olmaktadır ve kriz ve daralma kaçınılmaz hale 
gelmektedir.31 Kısacası finansal küreselleşme süreci, sermaye hareketlerinin 
denetlenmesi seçeneğini dışarıda bırakırken, aynı zamanda yatırım, büyüme 
gibi reel ekonomik gelişmeyi amaçlayan para ve kur politikaları düzenlemeyi de 
engellemektedir. Hızlı enflasyon en başta alacaklıların (kreditörlerin) zarar etmesi 
anlamına geldiği için, fiyat istikrarının sağlanması gerekiyordu. Bu çerçevede 
bağımsızlaştırılmış merkez bankasının uyguladığı enflasyon hedeflemesi ile 
sınırlandırılan para politikası, yüksek faizlere yol açarak bu fonlar için yüksek 
arbitraj kazançları üretti ve böylece yukarıda özetlemeye çalıştığımız “kısır 
döngü”ye yol açtı. Dolayısıyla sermaye hareketliliği altında fiyat istikrarını 
sağlayabilmek için başvurulan sterilizasyon uygulamaları, fon sahiplerine tekrar 
yüksek arbitraj kazançları olarak döndü. Böylece bu dış kaynaklara bağımlı hale 
gelen ekonomiler için “ imkansız üçlü” altında alternatif para ve kur politikaları 
uygulanamaz hale geldi. Benzer bir süreçten geçen ve krizlerle sarsılan Türkiye 
deneyimine daha yakından bakmaya çalışalım.

30  S tep h an y  G riff lth -Jo n es  (1 9 9 9 ). “ S tab ilis in g  C ap ita l F low s to  D ev e lo p in g  C o u n tr ie s” , IDS 
Bulletin, vo l. 30, no . 1.

31 L ance  T ay lo r (1 9 9 8 ). “ C ap ita l M ark e t C rise s: L ib e ra lisa tio n , F ixed  E x ch an g e  R a tes and 
M a rk e t-D riv en  D e s ta b ilisa tio n ” , Cambridge Journal o f  Economics, vo l. 22 , s .669.
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Türkiye’de iç (inansal serbestleşmeye dönük adımlardan biri, Temmuz 1980’de 
mevduat ve kredi faizlerinin serbest bırakılmasıydı.32 Fakat bu süreç faaliyetleri 
serbest bırakılan bankerlerin faizleri yukarı çekmesi ile spekülatif bir patlamaya 
yol açtı ve 1982 yılında “bankerler krizi” ile noktalandı. 1983 başından 1988’e 
kadar mevduat faizleri yine Merkez Bankası tarafından belirlendi. Faizlerin 
tekrar serbest bırakılması sonucunda bıı kez bankalar-arası faiz yarışı yaşanmaya 
başlandı ve bu, yine TCMB tarafından engellenmeye çalışıldı. Faizlerle ilgili bu 
gelişmelere ilave olarak, 1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası işler 
hale getirildi; bankalar-arası TL ve döviz piyasaları kuruldu ve TCMB açık piyasa 
işlemleri yapmaya başladı. Ancak belirli sektörlere doğrudan orta vadeli krediler 
vererek ekonomik kalkınma politikalarının uygulanmasında önemli bir rol 
oynaması sağlanan TCMB’nin 1970 tarihli 1211 sayılı yasası henüz geçerliliğini 
koruyordu. Bu gelişmelerin yanı sıra, fiııansal araçlar çeşitlendi (gelir ortaklığı 
senetleri, yatırım ve sigorta fonları) ve kredi kartı kullanımı yaygınlaştı. Tüm bıı 
gelişmeler finansal denetim açısından güçlüklere zemin hazırladı. Öte yandan, 
1985 yılında Mazine bankalara tahvil ve bono satmaya başladı ve böylece daha 
sonra kamu mâliyesinde ciddi bir yük oluşturan faiz ödemelerinin önü açılmış 
oldu. Dış ekonomik ilişkilere bakıldığında ise, kur politikasının, 1980 yılında 
gerçekleşen yüksek boyutlu devalüasyondan sonra günlük kur ayarlamaları 
şeklinde uygulandığı görülmektedir. 1980’ierin ortalarından sonlarına değin reel 
devalüasyonları hedefleyen bir esnek kur sistemi uygulanmıştır. 1984 yılından 
itibaren sadece bireylerin yurt içinde döviz bulundurmalarına, döviz tevdiat 
hesapları açmalarına ve yurt dışında aktif almalarına değil aynı zamanda bankalar 
ve firmaların da yurt dışında döviz tutmaları ve dışarıdan borçlanmalarına izin 
verildi. Fiyat istikran, kambiyo rejiminde yapılan değişiklik ve konvertibiliteye 
geçiş ile ilk kez 1986 yılında TCMB 'nin öncelikli görevi haline geldi.

1989 Ağustos’unda ise dışa dönük serbestleşmeye ilişkin en kritik adımlardan 
biri olan 32 sayılı “konvertibilite” kararı alınmış ve böylece sermaye hareketleri 
serbest bırakılmış, yani sermaye çıkışlarını önlemeye dönük kambiyo kontrolleri 
de yürürlükten kaldırılmıştır. Bunu takiben Ekim 1989’da TCMB kalkınmanın 
finansmanı için uyguladığı kredi politikasını terk etti. Düşük kur-yüksek faiz 
bileşeni, yani döviz kurunun ucuz (TL’nin yapay olarak değerli) tutulması sıcak 
para girişlerine yol açmış; bu olguya refakat eden genişleme konjonktürü ile 1993 
yılında, o güne dek görülmemiş boyutta bir dış ticaret açığı ve cari işlemler açığı33
32  T ü rk iy e ’de  fin an sa l se rb e s tle şm e  ve  T C M B  ile ilg ili o la rak  b ü yük  ö lçü d e  B o ra tav  (1 9 9 5 ), 

A k y ü z  ( 1990 ). T üre l ( 1993 ), B a k ır (2 0 0 7 ) ve  A k çay  (2 0 0 9 ) tem el a lınm ıştır.
33 D ış tica re t p o litik as ın d a  ise , g ü ç lü  ih raç  teşv ik le ri ve  d ü şü k  em ek  m a liy e tle ri ile  sanayi 

ü rü n le rin d e  d ü n y a  p iy asa la rın a  g irm e k  am aç lan m ış ; b aş lan g ıç ta  ith a la tta  ılım lı b ir  se rb es tle şm e  
g e rçek le ş irk en , 1980’lcriıı o r ta la rın d an  itib a ren  k o ta la r  b ü y ü k  ö lçü d e  k a ld ır ılm ış , gü m rü k  
ta rife le ri in d irilm iş, ih raca ta  çok  cö m e rt te şv ik le r  v e rilm e y e  baş lan m ıştır. İh raç  te şv ik le rin in  
a r tm asıy la  b irlik te  "h a y a li ih ra c a t”  ska ııd a lla rı da  g ö rü lm e y e  başlanm ıştır.

T ü rk iy e  E k o n o m is in d e  Y ap ısa l D ö n ü ş ü m le r
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gözlenmiştir. Bu nedenle özellikle “ 1988-92 deneyimi, makroekonomik istikrara 
ulaşmamış bir ekonomide deregülasyon ve kambiyo rejimi serbestleştirmesinin 
faiz hadleri ve kuru da istikrarsızlığa ittiğini, faiz ve kur “feedback”lerinin ise 
makroekonomik istikrarsızlığı daha da artırdığını düşündürmektedir”.34

Finansal serbestleşme yönünde atılan bu adımlar, ekonomiyi dışa açmak 
yönündeki diğer gelişmelerle birleşince, ekonomik aktörlerin davranışları yeniden 
şekillenmekte ve finansal krizi hazırlayan koşullar da ortaya çıkmaktaydı. Örneğin 
faizlerin serbest bırakılmasından sonra 1988 sonunda bankaların faiz yarışı TCMB 
tarafından frenlenmiş, sonuçta vadeli mevduat reel faiz hadleri pozitif olmuş ve 
bu, 1989-90’da şirketler kesimine çok yüksek kredi faizleri olarak yansımıştır.35 
Öte yandan bu yüksek kredi faizleriyle bankaların güvenilir müşteriler bulması 
giderek zorlaşmış ve batık krediler sorunu gündeme gelmiştir. Bankalar açısından 
bir diğer gelişme ise, devlet tahvili ve hazine bonosu, döviz, yabancı menkul 
değerler gibi spekülatif kazanç elde etmeye dönük faaliyetlerinde ciddi bir artış 
olmasıdır. Örneğin repo işlemleri yasallaşırken bankalara, bu işlemler nedeniyle 
ellerinde likit değer bulundurma zorunluluğu getirilmemesi, devlet tahvili, Hazine 
bonosu ve Gelir Ortaklığı senetleri alım-satımma ilişkin işlemlere vergi istisnası 
uygulanması, bu tür işlemleri oldukça kazançlı hale getirmiştir. Bu gelişmelerle 
birlikte dış finansal serbestleşmenin sağladığı olanak çerçevesinde bankalar, yurt 
dışından döviz borçlanıp yurt içinde TL cinsinden yukarıdaki gibi araçlara yatırım 
yapmaya başlamışlardır. Ayrıca repo işlemleri yalnız Merkez Bankası ile bankalar 
arasında sınırlı kalmamış, vergi istisnası, bankalarla ellerinde fon fazlası olan 
kişi ve kuruluşları da teşvik etmiştir. Dolayısıyla, bankaların yükümlülüklerini 
zamanında karşılayamaması gündeme gelmiş, “açık pozisyonları” artmış, 
sonuçta da likidite riskleri yükselmiştir.36 Aralık 1989’da yapılan bir protokol 
ile Hazine’nin iç borç geri ödemelerini Merkez Bankası’ndan borçlanarak 
yapmasına son verildi. TCMB ilk kez 1990 yılında parasal hedeflemeye dayalı 
bir para programı açıkladı. Ancak bu program ekonomik olumsuzluklar ve erken 
seçim nedeniyle uygulanamadı; kısa vadeli avans uygulamasına geri dönüldü. 
1994 krizi sonrasında sınırlandırılan kısa vadeli avans uygulamasına 1998 yılında 
son verildi ve bilanço kalemlerini hedefleyen bir program başlatıldı. Bu kez de 
1998 Rusya krizinin olumsuz etkileri söz konusu oldu.

1980 dönüşümüyle örtüşen bir şekilde 1990’lı yıllarda TCMB’nin uyguladığı 
parasal programlar, özellikle Hazine olmak üzere KİT’lere yönelik finansmanı 
azaltmıştır. Bu gelişme, faiz oranlarının yükselmesine de katkı yaparak, düşük 
kurla birlikte diğer ekonomik aktörlerin dışarıdan ucuza borçlanarak, fonlarını

34 (T ü re l, 1993: 130)
35 (T ü re l, 1993)
36 B a n k a la rın  y ü k ü m lü lü k le rin i z a y ıf la ta n  ilav e  d ü z e n le m e  ve  u y g u la m a la ra  ilişk in  A k g ü ç ’e

(1 9 9 4 ) b ak d ab ilir .
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içerde yüksek faizli kâğıtlara yöneltmelerine destek olmuştur. Böylece hem özel 
kesimin borçları artmış hem de kamu borçlanabilmek için çok yüksek faizler 
ödemek zorunda kalmıştır.

2000-2001 finansal krizi, Türkiye ekonomisini ağır bir şekilde etkiledi ve 2001 
yılında kabul edilen 4651 sayılı yasa ile TCMB’nin temel amacının fiyat istikrarı 
olduğu belirlendi. Böylece TCMB’nin yasal bağımsızlığının sağlanmasına ilişkin 
önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Yasanın krizin hemen ardından çıkarılması, 
Türkiye ekonomisinin sermaye girişlerine bağımlı yapısında krizin yarattığı 
kesintiyi giderebilmek için uluslararası finans çevrelerinde güveni yeniden inşa 
etme çabasının önemli olduğunu ve krizin yükünün yapılan düzenlemelerle 
toplumsallaştırılmasına dönük adımlardan oluştuğunu sergilemektedir. 
Krizlerden hemen sonra iç ve dış özel kesim borçlarının devlet garantisi 
altında olduğu açıklanarak kayıplar “kamulaştırılırkcn”, finansal kazançlar 
“özel” bırakılmaktaydı. Kriz sonrasında bazı bankaların TMSF tarafından 
kamulaştırılması ile finans kesimine ciddi kaynak transfer edilmiş ve BDDK'nın 
açıklamalarına göre 50 milyar dolara ulaşan bir maliyet söz konusu olmuştur.

Türel 1980’lerve 1990’larda para arzına dayanan, 1999 stand-by düzenlemesi 
ile döviz kuruna dayanan istikrar programlarının başarısızlıkla sonuçlandıktan 
sonra enflasyon hedeflemesine dayalı yeni bir deneyime geçildiğini 
belirtmektedir.37 Günümüzde ise, dünyada yaşanan bunalımın ağırlaşması ile 
birlikte 2010 yılının sonundan itibaren TL’nin diğer paralar karşısında değer 
kaybına uğraması, enflasyon hedeflemesine dayalı programın geleceğini de 
etkileyecek gibi görünmektedir. Türkiye ekonomisinin dış sermaye girişlerine 
bağımlı ve yüksek borçlu yapısı, dışarıdaki olumsuzluklardan yoğun bir şekilde 
etkilenmesine yol açmaktadır. 2008-2009 krizinin ödemeler dengesi verileri 
üzerinden Türkiye ekonomisine yansımalarına daha yakından bakarak, krizin 
Türkiye ekonomisini çok fazla etkilemediği yönündeki söylemi değerlendirmeye 
çalışalım.

2008-2009  K rizinde Serm aye H areketleri

Türkiye ekonomisi, 2007’nin ikinci yarısında ABD’de başlayan ve hızla 
dünyaya yayılan kriz sonrasında Ekim 2008 ile Mayıs 2009 arasında toplam 
sermaye hareketlerine bakıldığında ciddi bir daralmayla karşılaşmıştır. Üç 
aylık veriler dikkate alınarak kriz dönemi (2008 yılının son üç aylık dönemi 
ile 2009 yılının ikinci üç aylık dönemi arası38) ile öncesini (2008 yılının son 
üç aylık dönemi hariç ilk üçer aylık üç dönemi) karşılaştırdığımızda sermaye 
hareketlerindeki çarpıcı değişiklikleri tablodan izleyebiliriz. Buradaki değerler,
37  (T ü re l, 2011: 137)
38 A slın d a  Q 2  2 0 0 9  d ö n em i içe ris in d e  M a y ıs ay ın a  d e k  ç ık ış la r  sü rd ü , b u rad a  ü ç e r  ay lık  veri söz

k o n u su  o ld u ğ u  için  H aziran  da  kap san m ak tad ır.
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Boratav tarafından geliştirilen ve çeşitli çalışmalarında39 ayrıntılarıyla bahsettiği 
yöntemle hesaplanmıştır.

Yabancıların sermaye hareketlerine bakıldığında kriz döneminde toplam 
sermaye akımlarının, 14 milyar dolarlık çıkışa dönüştüğü görülmektedir. 2008 
yılında kriz öncesindeki dokuz ayda ise 63 milyar dolara yaklaşan yabancı 
sermaye girişi söz konusudur; kriz nedeniyle yabancıların sermaye akımları 
yaklaşık 77 milyar dolar azalmıştır. 1994 ve 2000-2001 krizlerinde kriz öncesi 
ve kriz yılı dikkate alındığında yabancı sermaye hareketleri arasındaki farkın 19 
milyar dolarlık çıkış olduğu hatırlandığında, 2008 krizinin yabancıların sermaye 
akımları üzerinde yarattığı etkinin ne kadar şiddetli olduğu açığa çıkmaktadır.

Yerlilerin sermaye hareketlerine bakıldığında ise, kriz öncesindeki dokuz 
aylık dönemde kayıtlı sermaye çıkışı 20 milyar dolar iken kriz döneminde bu 
değer, 4 milyar dolar sermaye girişine dönüşmüştür. Kayıt-dışı sermaye akımları 
da dâhil edildiğinde sırasıyla yaklaşık 22,5 milyar dolarlık sermaye çıkışı ve 18 
milyar dolarlık sermaye girişinin gerçekleştiği görülmektedir. Kayıt-dışı sermaye 
akımları arasında bu denli büyük fark yaratan yukarıda belirttiğimiz net hala 
noksan kalemi ise kriz öncesindeki dokuz ayda 2 milyar doları aşan negatif değeri 
ile yerlilerin kayıt-dışı çıkışlarını gösterirken, krizde 14 milyar dolarlık girişe 
dönüşmüştür. Kısacası kaynağı belirsiz bu büyük miktardaki kayıt-dışı hareketler 
de dâhil yerlilerin tüm sermaye girişleri önemli miktarlara ulaşmasaydı, 2001 
yılındaki gibi birfinansal kriz kaçınılmaz olabilirdi.

Yerli, yabancı kayıt-dışı hareketlerin tümü, 2008 yılında kriz öncesi dokuz 
aya göre kriz döneminde yaklaşık 37 milyar dolar azalmasına karşın finansal 
bir krizi ateşleyecek sermaye çıkışına dönüşmemiştir. Bu nedenle yabancıların 
sermaye çıkışları, yerlilerin ters yönlü hareketleri nedeniyle toplam sermaye 
hareketinin negatif işaret alınasım önleyerek 1994 ve 2001 ’deki gibi bir finansal 
krize değil, ciddi bir durgunluk ve daralmaya yol açmıştır. Dolayısıyla sadece 
sermaye hareketlerindeki bu ciddi iniş-çıkışlar dikkate alındığında dahi Türkiye 
ekonomisinin küresel krizden etkilenmediği söylenemez. Ödemeler dengesi 
verilerine bakmaya devam edersek, bu süreçte, kriz sırası ile kriz öncesindeki 
değerlerin farkı olarak rezervlerdeki aşınma da 10 milyar dolara yaklaşarak 2001 
krizindeki aşınmanın üç katına ulaşmıştır.

39  K o rk u t B o ra tav  (1 9 9 9 ). Unpublished notes (within the framework o f  UNCTAD TDR); K o rk u t 
B o ra tav  (2 0 0 3 ). “ Y abancı S e rm ay e  G iriş le r in in  A y rıştırılm ası v e  S ıcak  P ara: T an ım lar, 
Y ö n tem ler, B azı B u lg u la r” , A . H. K öse , F. Ş eııses  ve  E. Y oldan (der.) İktisat Üzerine Yazılar II: 
İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar, Oktar Tiirel'e Armağan, İs tan b u l: İle tiş im  Y ayın ları iç in d e  s. 
17-30; K o rk u t B o ra tav  (2 0 0 9 b ). “ B ir Ç e v rim in  Y ü k se liş  A şam asın d a  T ü rk iy e ” , M iitev c llio ğ lu , 
N . v e  S ö n m ez , S. (der.). Küreselleşme, Kriz ve Türkiye 'de Neoliberal Dönüşüm, İs tan b u l: B ilgi 
Ü n iv ersites i Y ayın ları iç inde , s. 1-25; K o rk u t B oratav  (2 0 0 9 a). “A  C o m p a riso n  o f  T w o C y c les 
in th e  W orld E con o m y : 1 9 8 9-2007” , http://www.networkideas.ore.
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Kriz esnasında “sıcak para” çıkışları da önemli boyutlara ulaşmıştır. Üç 
aylık veriler dikkate alınarak kriz dönemi (2008 yılının son üç aylık dönemi ile
2009 yılının ikinci üç aylık dönemi arası) ile öncesini (2008 yılının son üç aylık 
dönemi hariç ilk üçer aylık üç dönemi) karşılaştırdığımızda, yabancıların sıcak 
para girişleri 17 milyar dolarlık azalma ile çıkışa dönüşmüştür. Finansal bir kriz 
ortaya çıkmasa da 2008 yılında yaşanan krizin etkisi, 2001 krizi sırasında sıcak 
para girişlerindeki azalmanın üstüne çıkmıştır: 2001 krizinde bir önceki yılla 
kıyaslandığında sıcak para girişlerindeki azalma 13 milyar dolar civarındaydı.

Yerlilerin sıcak para akımlarına bakıldığında ise, kayıtlı ve kayıt-dışı akımların 
krize farklı tepkiler verdiği görülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz gibi, oldukça 
yüksek miktarlarda kayıt-dışı girişler söz konusudur, üç aylık veriler dikkate 
alınarak kriz dönemi (2008 yılının son üç aylık dönemi ile 2009 yılının ikinci üç 
aylık dönemi arası) ile öncesini (2008 yılının son üç aylık dönemi hariç ilk üçer 
aylık üç dönemi) karşılaştırdığımızda, kayıt-dışı girişlerin 16 milyar dolar arttığı 
görülmektedir. Aynı dönem itibarıyla kayıtlı sıcak para çıkışının 2 milyar dolar 
azalmasına rağmen devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla kayıt-dışı girişler 
olmasaydı, yerliler de krizle birlikte sıcak para çıkışı gerçekleştirmiş olacaktı. 
Yerlilerin toplam sıcak para akımlarına bakıldığında, kriz öncesi dokuz aylık 
dönemdeki 8,3 milyar dolarlık çıkışın krizdeki dokuz aylık dönemde yaklaşık 
10 milyar dolarlık girişe dönüştüğü görülmektedir. Yerlilerin sıcak para girişleri
2010 yılında da bir önceki yıla göre 8 milyar dolar artarak 17,6 milyar dolara 
ulaşmıştır. Bu girişlerin 4 milyar doları yine kayıt-dışı girişlerden oluşmaktadır. 
Kayıt-dışı girişler 2011 yılının ilk dört ayında 2010 yılının toplam değerine 
ulaşarak sürmektedir. 2011 yılı ilk dört ayında yerlilerin kayıtlı, kayıt-dışı sıcak 
para girişleri de 7 milyar dolara yaklaşmıştır.

Kısacası yabancıların sermaye hareketleri içindeki sıcak para hareketlerinin 
son yıllarda hızla artarak ekonomiye tekrar istikrarsızlık ve kırılganlık öğeleri 
taşıdığı görülmektedir. 2010 yılında yabancıların sermaye girişleri 53 milyar 
dolar ile kriz öncesi 2007 yılı seviyesine geri dönmüştür. Ancak 2007 yılında 
bu girişler içerisinde sıcak para girişlerinin payı % 0,03 ve sermaye girişlerinin 
22 milyar doları doğrudan yabancı yatırımlar iken, 32 milyar dolara yaklaşan 
rekor düzeydeki sıcak para girişleri ile 2010 yılında bu oran % 60’a çıkmıştır. 
Böylelikle 2010 yılında 48 milyar doları aşan cari açıkların % 65’i sıcak para 
girişleri ile finanse edilmiştir. 2011 yılının ilk dört ayındaki göstergeler de 
Türkiye’ye büyük miktarda sıcak para girişinin devam ettiğini göstermektedir. 
Yabancıların toplam girişleri 20 milyarı aşarken, bu girişlerin içinde sıcak para 
unsurunun da 8 milyar doları aşarak ilk dört ay içerisinde bu meblağın % 30’una 
ulaştığı görülmektedir. Yerlilerin sıcak para girişlerine bakıldığında ise kayıt-dışı 
girişlerin kayıtlı girişlerin iki katına ulaşarak toplam 6,7 milyar dolara ulaştığı 
görülmektedir.
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C ari D e n g e -3 8 4 3 4 -35942 -6017 -1945 -5374 -2005 -4667 -13336 2 2 606 -48561 -1 6 8 3 9 -3 7 2 7 4

D o ğ ru d a n  Y atırım la r (Y urtd ış ında) -2106 -2258 -291 -356 -452 -44 -701 -1099 1159 A l i l -8 6 6 -1 2 0 4

D o ğ ru d an  Y a tırım lar (Y urtiç inde) 22047 15327 4177 2585 1983 2041 1800 8745 -6582 8931 2578 5613

R e z e n ' V arlık la r -8065 -4232 5305 1276 3152 -3886 -776 9733 13966 -1 2 8 0 0 -6869 -8169

N e t h a ta  v e  n o k sa n la r 1794 -2341 7037 5671 1147 -779 -843 13856 16196 40 1 9 836 8425

Y abancı S e rm ay e 53748 62678 -10576 -4733 963 3361 2768 -14346 -77024 53465 18040 2 5 647

Y erli S e rm a y e -9022 -20102 4251 -267 112 3356 3520 4096 24198 3930 4837 11371

Y erli S e rm a y e + N e t H ata  N o k san -7228 -22443 11288 5404 1259 2577 2677 17952 40395 7949 5673 19796

Yerli S ıc a k  P ara -3526 -13849 522 993 782 4594 6339 2297 16146 10731 5725 13618

Y erli S ıc a k  P a ra+ N et H ata  N o k san -1732 -16190 7559 6664 1929 3815 5496 16153 32342 14750 6561 22043

Y abancı S ıc a k  P ara 1816 13737 -3973 -1680 2023 1181 2777 -3630 -1 7 3 6 7 31761 14052 11140

T op lam  S e rm ay e 4 6 5 1 9 40235 713 671 2222 5937 5445 3606 -3 6 6 2 9 61413 23713 45443

R e ze rv le r/Y ab an c ı S erm ay e -0 ,15 -0,07 -0,50 -0,27 3,27 -1 ,16 -0 ,28 -0,68 - -0 ,24 -0 ,38 -0 ,3 2

R e ze rv le r/Y ab an c ı S ıcak  P ara -4 ,44 -0,31 -1,34 -0,76 1,56 -3 ,29 -0 ,28 -2,68 - -0 ,40 -0 ,4 9 -0 ,73

C ari D en g e /Y a b an c ı S erm ay e -0 ,72 -0 ,57 0,57 0,41 -5,58 -0 ,60 -1 ,69 0,93 - -0,91 -0 ,93 -1 ,45

R e ze rv le r/C ari D enge 0,21 0,12 -0,88 -0,66 -0,59 1,94 0,17 -0,73 - 0.26 0,41 0 ,22

Y ab an c ı S ıcak  P ara/Y abancı S erm ay e 0,03 0,22 0,38 0,35 2,10 0,35 1,00 0,25 - 0,59 0,78 0,43

Y abanc ı S ıcak  P ara /C ari D enge -0 ,05 -0 ,38 0,66 0,86 -0,38 -0 ,59 -0 ,60 0,27 - -0 ,65 -0 .83 -0 ,3 0
(Y erli S ıc a k  P ara+ N et H ata  N o k san )/ 
Y ahanc ı S ıcak  Para -0 ,95 -0,61 -0,80 -3,57 0,37 2 ,70 0,70 -2,73 - 0 ,46 0 ,47 1,98

N et H a ta  N o k san /Y ab an c ı S e rm ay e 0,03 -0 ,04 -0,67 -1,20 1,19 -0 ,23 -0 ,30 -0,97 - 0 ,08 0 ,05 0,33

Y erli S erm ay e /Y ab an c ı S erm ay e -0 ,17 -14,81 -0,40 0,06 0,12 1,00 1,27 -0,29 - 0 ,07 0 ,2 7 0 ,44

Kaynak: TCMB ödemeler dengesi verileri kullanılarak hesaplanmıştır.



Yerli yabancı sermaye akımlarındaki ve özellikle “sıcak” para boyutundaki bu 
gelişmeler istikrarsızlık ve kırılganlık öğelerinin kriz sonrasında ağırlaşarak devam 
ettiğini göstermektedir; 2010 ve 2011 yılının ilk aylarındaki gözlemler, 2008-2009 
krizi sırasında daralan sermaye girişlerinin 2010 yılından itibaren merkezde artan 
likidite ile çevreye yönelen bu fonların önemli bir kısmının Türkiye ekonomisine 
yöneldiğini göstermektedir. Dolayısıyla sermaye girişlerindeki bu dalgalanmalar 
karşısında tek amacı fiyat istikrarı olan TCMB’nin şimdilik kelimenin gerçek 
anlamıyla (finans kapitalden) “bağımsız” para politikası uygulaması “ imkânsız” 
görünmektedir. Spekülatif faaliyetlere dayanan finansal birikim modelinin kriz 
döngüsünden çıkmak ve yatırım, istihdam ve büyüme amaçlı reel birikime 
yönelmek için hem iktisadi hem de siyasi açıdan önemli değişikliklere ihtiyaç 
duymaktadır.

Sonuç

Küresel finansal piyasalarla bütünleştiği tarihten itibaren Türkiye ekonomisi, 
başlıca iki ağırfinansal krizle karşılaşmış ve ağır bedellerödemiştir. Günümüzde ise 
merkezde başlayan ve dünya ekonomisini olumsuz bir şekilde etkilemeyi sürdüren 
2008-2009 krizinin içinden geçmektedir. Küresel olarak finansallaşmış birikim 
modelinin örgütlediği “neoliberal” merkez bankacılığı yaklaşımı 1980’lerin 
ikinci yarısından başlamak üzere Türkiye’de de geçerlilik kazanmaya başlamış 
ve 2000-2001 finansal krizinin hemen ardından çıkan 4651 sayılı yasa ile para 
politikasının tek amacının “fiyat istikrarı” olduğu açıklanmıştır. E n f l a s y o n u n  
düşük tutulmasının finansal istikrarsızlıkları da önleyeceği beklenmektedir. Ancak 
hem yaşanan deneyimler hem de Türkiye’ye dönük sermaye hareketlerindeki 
dalgalanmalar, ekonominin dış dünyadaki gelişmelere karşı kırılganlığının arttığını 
göstermektedir. Ayrıca yukarıdaki tartışmalar ışığında, enflasyon hedeflemesi ile 
finans sermayenin çıkarlarını korumaya dönük merkez bankası bağımsızlığının, 
serbest sermaye hareketliliği altında, dış kaynağa bağımlı bir ekonomi yaratmak 
dışında alternatif bir para politikası uygulaması imkansız görünmektedir. 2008- 
2009 krizinin sermaye akımlarına yansımasının geçmiş kriz dönemlerine kıyasla 
çok daha büyük boyutlara ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle “bağımsız” merkez 
bankası uygulamasının beklenenin aksine finansal istikrarsızlığa ve kırılganlığa 
katkı yaptığı açıktır. Merkezde yaşanan kriz sırasında zor durumdaki finans 
kurumlarına sağlanan likiditenin çevre ekonomilere yöneldiği hatırlandığında, 
sermaye girişlerinde 2009 sonrasında yeniden artış ortaya çıkması bu akımların 
önemli kısmının Türkiye’ye yöneldiğini göstermektedir. Ancak günümüzde 
büyük miktarlardaki sermaye girişlerine karşın dövizin değerindeki artış ve 
merkez ekonomilerde yaşanan panik ve gerginlikler bu akımlarda bir değişiklik 
olasılığını hissettirmekte ve kırılganlığın sürdüğünü açığa çıkarmaktadır.
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2008-2009 krizi ve günümüzde ABD ve Avrupa ekonomilerinde yaşanan 
çöküş ve dalgalanmalar sonucu finans kapitalin çıkarları doğrultusunda yeni 
düzenlemeler tartışılmaktadır. Bu çerçevede merkez bankasının,son başvurulacak 
kredi mercii olma işlevine yeniden önem verilmesi gerektiği savunularak, özel 
sektörün zararları toplumsallaştırılmak istenmektedir. Türkiye ekonomisi de 
yukarıda açıklamaya çalıştığımız kırılgan yapısı nedeniyle benzer bir tehlike ile 
karşı karşıya görünmektedir.
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Sermaye Birikim Süreci, 
Toplumsal Yapılarda Dönüşüm ve 

Sosyal Hakların Metalaşması

Erdal Er oğlu*

Özet
T ürkiye’deki serm aye birikim inin tarihsel gelişim i ve dönüşüm  süreçlerinin nasıl 

gerçekleştiğine dair fikir sahibi olm ak için toplum sal yapı ve ilişkilerde yaşanan dönüşüm e, ve 
serm aye birikim indeki artışa karşılık sosyal ve sınıfsal haklardaki değişim in yönüne bakm ak 
gerekm ekledir. Serm aye birikim i süreci biryandan sınıfsal kutuplaşm ayı ve ayrışm ayı arttırırken 
b ir yandan da denetim  ve tahakküm  ilişkilerini genişleterek bireyi (özneyi), nesneleşlirm ekte, 
tekleştirm ekte, izole etm ekte ve sosyal bağlarından koparmaktadır. T ürk iye’de uygulanm akta 
olan neo-liberal politikalarla birlikte bir toplum sal dönüşüm  yaşanm akta, geleneksel toplumsal 
yapı ve ilişkiler çözülm ektedir. Bu çalışm ada T ürk iye’de özellikle son yıllarda serm aye 
birikim inin yeniden üretimi süreçlerinde toplumsal yapı ve ilişkilerdeki dönüşüm ün yönü 
ve işgücünün yeniden üretim inde zorunlu olan ve “hak” bağlam ında ele alınan başta eğitim , 
sağlık, barınm a olm ak üzere birçok alanın m etalaşm ası konu edinilecektir.

Anahtar Sözcükler: Serm aye B irikim i, N eo-liberal Politikalar, Toplum sal Yapı, Sosyal 
Haklar.

1. G iriş

Marks, birikimin ilk koşulunu kapitalistin elinde bulunan metaları satabilmesi 
ve aldığı paranın büyük bir kısmını sermaye birikimine dönüştürebilmesi olarak 
ileri sürmüştür1. Yine Marks’a göre birikim süreci içerisinde, kapitalist, eğer 
elindeki metaları satabiliyor ve bu parayı yeniden sermayeye dönüştürebiliyorsa 
başarılıdır demektir. Bu döngü içerisinde birikim süreci sermaye ve emek ilişkisini 
daha ileri bir ölçüde yeniden üretmektedir2. Sermaye doğası gereği birikimini, 
ancak, sürekli genişleyen ve metalaşan bir işgücü ile sürdürebilir. Bunun yanında 
bir yandan da geleneksel sosyal, siyasal ve toplumsal ilişki biçimleri çözülerek 
yeni birikim modeline göre yeniden üretilir. Birikim rejimi, üretim, tüketim ve 
emek gücünün yeniden üretim süreçlerini içermekte ve bu dönüşüm süreçlerinde

* Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 
e-posta: eroglu.erdal@vahoo.com

1 Kari Marks (2004). Kapital Cilt /, çev. Alaattin Bilgi, Ankara. Sol Yayınları, s. 538.
2 Kari Marks (2004) s. 5 4 1.
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üretilen artık-değerin yeniden bölüşümünü kapsamaktadır. “Birikim rejiminin 
istikrarını ve yeniden üretimini sağlayacak koşulların (üretim ilişkilerinin, 
toplumsal yapıların, kuramların ve normların) bütününü oluşturur”3. Birikim 
rejiminin istikrarı bozulduğu dönemlerde ise (kriz dönemlerinde) sadece üretimin 
ve emeğin yeniden üretimi değil aynı zamanda birikim rejiminin kapsadığı tiim 
toplumsal yapı kurum ve normların yeniden üretilmesi zorunlu lıale gelmektedir. 
Bu zorunluluk sermayenin yeniden değerlenebilmesinin koşuludur. Sermaye 
birikiminin kriz dönemleri aynı zamanda yeni işçileşme dalgalarının4 (işgücünün 
metalaştırılarak yeniden üretimi), ücret, sigorta, güvence gibi hakların tasfiyesinin 
ve eğitim, sağlık, beslenme ve barınma gibi hakların ise metalaşmasının 
habercisidir. Bu yönüyle son iki yüzyıl sermaye birikimi krizlerinin en şiddetli 
yaşandığı dolayısıyla metalaşmanın en çok genişlediği süreçleri barındırmaktadır.

20. yüzyılda kapitalist ekonominin dönüşümüne neden olan iki büyük olay 
meydana gelmiştir. Bunlardan birincisi; 1929 yılında patlak veren, dünya 
ekonomilerini etkileyen ve kitlesel işsizliğe yol açan ekonomik bunalım, İkincisi 
ise kapitalizmin yeniden genişleme dönemine girdiği İkinci Dünya Savaşı’dır.5 
Nitekim “Büyük Bunalım” piyasanın kendi haline bırakılmaması gerektiğini aksi 
halde hüsranla sonuçlanacağını ortaya koymuştur6. Kapitalizmin bu zor anlarına 
John Maynard Keynes’in ekonomiye talep yönlü müdahale anlayışı 1970’lerin 
sonuna kadar çözüm getirmiştir. Keynes’in önerdiği politikaların amacı açık bütçe 
politikası aracılığıyla tüketim ve yatırımı desteklemek, böylelikle iç talepteki 
daralmayı engelleyerek ekonomik durgunluğu aşmaktır7. Özellikle İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra Keynes’in önerdiği iktisat politikası araçları birçok ülkede 
uygulanmaya başlanmıştır. Büyük bunalımdan çıkış, Keynesyen politikaların 
uygulanması ve yeni birikim modelinin yaratılmasıyla son bulmuştur. Keynesyen 
yaklaşımla birlikte “devlet yetkilerinin doğru kullanılması ve biçimlendirilmesi 
sorununun aşılmasıyla” tarihselliği 1900’lü yılların başına dayanan fordizmin, 
özgün bir birikim rejimi olarak ortaya çıkmasına zemin yaratılmıştır8. Fordizm
3 Tülay Arın (1986). “Kapitalist Düzenleme, Birikim Rejimi ve Kriz (I): Gelişmiş Kapitalizm”, 

11. Tez Kitap Dizisi, N o:l, İstanbul, s. 114.
4 Marks’ııı değindiği üzere “emek gücünün yeniden üretimi aslında sermayenin kendisini yeniden 

üretimin temelidir. Bu nedenle sermaye birikimi proleteryanın artışıdır" Kari Marks (2010). 
İktisat üzerine, Yay. Haz. Robert Freedman, çev. Ali Çakıroğlu, İstanbul. Belge Yayınları, s. 
152.

5 Peter Kalmbach (1987). “Dalıcı Çok Özel Teşebbüs Daha Az Devlet Yeni-Muhafazakâr Saldın", 
çev. Alparslan Işıklı. Bir Başka İktisat içinde, İstanbul. Alan Yayıncılık, s. 19.

6 İzzetin Önder (2004). “Neolibcralizm: Kapitalist Sömürüyü ve Emperyalist Saldırıyı 
Meşrulaştırmak”, der. Fikret Başkaya, (der.), Çığrmdan Çıkmış Bir Dünya: Sosyal Sefaletin, 
Ekolojik Felaketin, Etik Yozlaşmanın Kökeni, Ankara. Maki Basın Yayın, s. 124.

7 Sinan Sönmez (1994). “Kriz Devlet Müdahalesi ve Özelleştirme” A. Polatoğlu, (der.), 
Özelleştirme Tartışmaları, İstanbul. Bağlam Yayıncılık, s. 39.

8 David Harvey (2006), Postmodernliğin Durumu, çev. Sungur Savran, İstanbul. Metis Yayınları, 
s. 152.
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diye nitelendirilen yeni birikim modeli 1970’lere kadar canlılık döneminin mimarı 
olmuştur. Fordist üretimle gelişen ithalata dayalı büyüme stratejisiyle kapitalist 
üretim uluslararası iş bölümüne sahip olmuş vc çevre ülkelerin hammadde ve yarı 
mamul gereksinimlerini karşılayacak bir üretim organizasyonu geliştirmiştir9. 
Ancak Fordist üretimle gelişen uluslararası üretim organizasyonu, mevcut 
üretim ilişkileri arasında bir uyumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Harvey’in 
deyimiyle “yüzeysel olarak bakıldığında, bu güçlükleri tek bir sözcük çok iyi 
özetliyordu: katilılık” 10. Nitekim bu çelişkiler 60’lı yılların sonunda ortalama kar 
oranlarındaki düşüş ile kendisini göstermiş ve 70’lerde yaşanan birinci petrol 
şokuyla belirginleşmiştir.

Esas olarak fordist üretim ve ithal ikameci anlayış ile merkez çevre arasında 
bağımlılık ilişkisi içerisinde gelişen üretim ve tüketim ilişkileri, sermayenin 
giderek merkezileşmesi ve yoğunlaşması sürecini doğurarak, mevcut tekelci 
regülasyon ile üretim arasında bir uyumsuzluğa neden olmuştur". Bu durum 
yeni bir sermaye birikim modelini zorunlu hale getirmiştir. Bu dönemde artık 
Keyııesyen politikalar bir tedavi olarak öngörülememektedir. Merkezileşen ve 
yoğunlaşan sermaye iletişim ve teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte genişletilmiş 
sermayenin yeniden üretimini sağlayacak şekilde esnek ve daha parçalı bir 
üretim organizasyonu geliştirmiştir. İşgücü piyasalarında, emek dağılımında 
ve iş sözleşmelerinde katılıktan kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması 
gerekiyordu12. Bu yeni evrede artık kapitalizm “dünya pazarına yayılarak sadece 
yerli hammaddeyi değil, aynı zamanda en uzak bölgelerin hammaddelerinin de 
işlenip, ürününün de yalnız kendi ülkesinde değil, dünyanın her yerinde birden 
tüketildiği yeni sanayileri ortaya çıkarmıştır” 13. Neo-liberalizmin temellerini 
oluşturan bu süreç “sermayenin önünü aç, emeğin önünü kapat biçiminde” 14 
formüle edilebilir. Yeni liberalizm ya da neo-liberal dönemle ikinci dünya 
savaşından sonra yoğun fordist üretimle devlet eliyle yaratılmış sermayeye el 
koyma sürecine girilmiştir. Nitekim kurumsal temelde Dünya Bankası, IMF ve 
Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası sermaye kuruluşları aracılığıyla birçok 
ülkede ekonomik ve sosyal alanda yeniden yapılandırma süreci işletilmeye 
başlamıştır. Türkiye bu sürece 1980’lerden sonra 24 Ocak 1980 kararlarının hayata 
geçirilmesiyle entegre olmuştur. 1980 sonrası Türkiye’de kurulan tüm hükümetler 
Pazar ilişkilerinde serbest rekabet koşullarının hâkim olduğu bir anlayış ve bu 
anlayışın iktisadi araçları olan serbestleştirme ve özelleştirme politikalarında

9 Sinan Sönmez ( 1994) s. 38.
10 David Harvey (2006) s. 165.
11 Sinan Sönmez (1994) s. 38.
12 David Harvey (2006) s. 165.
13 Yüksel Akkaya (2004). “Küreselleşme Versus Sendikasızlaştırma ve Yoksullaştırma”, Çalışına 

ve Toplum, 2009/4, s. 99.
14 İzzetin Önder (2004) s. 143.
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mutabık olmuşlardır15. Türkiye’de yaşanan bu süreç sadece ekonomiyi değil aynı 
zamanda toplumsal yapı ve ilişkileri de dönüştürmüştür. Yaşanan bu dönüşümle 
birlikte emek kesiminin yıllarca vermiş olduğu mücadeleler sonucunda kazandığı, 
sosyal güvenlik, sağlık, sendika vb haklar da birer birer ellerinden alınmıştır.

Bu kapsamda çalışmada ilk olarak Türkiye’de 1980 sonrası sermayenin 
değerlenme süreci ve temel dinamikleri ele alınmaktadır. Daha sonra Türkiye’de 
1980 sonrası neo-liberal yeniden yapılanma sürecinde toplumsal yapılardaki 
dönüşüm ve başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal güvence, sendika ve 
sigorta gibi hakların metalaşması konu edinilmektedir.

2. T ürk iye’de 1980 Sonrası Serm aye Birikim  Süreci: Toplum sal 
Yapılarda Dönüşüm

20. ve 21. Yüzyıl kapitalizmin en temel özelliği kural tanımaz olmasıdır. 
Özellikle 1970’lerden sonra yeni sermaye birikimi arayışları çerçevesinde yerelde 
ve uluslararasında kuralsızlaştırma en temel politika olmuştur. Türkiye’deki 
yerleşik sermaye bu sürece !980’li yılların başında entegre olmuştur.

Türkiye’de 1980’li yıllar, sermayenin uluslararalılaşmasının ilk aşaması, 
“ihracata dönük ekonomi modeli” altında katma değeri düşük, emek yoğun 
sanayi ürünlerinin ihracatında uzmanlaşması eşliğinde yaşanmıştır. Bu yıllarda 
iç talebin kısılması ve devletin teşvikleri ile atıl kalmış üretim kapasitelerinin 
zorlanmasıyla toplam üretim iç piyasalardan dış piyasalara kaydırtabilmiş ve 
ihracatta artış yaşanmıştır16. İhracattaki artışın beslendiği bir diğer kaynak ise 
emek kesiminin mutlak ve göreli durumunda gerçekleştirilen değişikliklerdir. 
Söz konusu dönemlerde işçi ücretlerinin düşürülmesi ve işçilerin sendikal 
örgütlenme, toplu sözleşme ve grev haklarının sınırlandırılması sermaye lehine 
gelişen sürecin en belirgin politika değişiklikleridir17. Bu sürecin işçiler açısından 
en önemli sonucu ise 1960’lı yıllarda kazanılan hakların kaybıdır. 1980’li 
yılların sonuna doğru sermaye lehine görece karlı gözüken süreç yenilenmeyen 
üretim kapasitelerinin sonuna gclinilmesiyle bağımlı ve bu nedenle de üretken 
olmayan sermayenin aşırı birikim krizini de beraberinde üretmiştir. Nitekim her 
ne kadar devletin artan teşvikleri olsa da 1980’lerin sonunda ‘ihracata dönük 
sanayi’ stratejisi ihracatın azalmasıyla sonuçlanmıştır18. Bu açılardan 1989 krizi 
sermayenin, üretkenlik kapasitesinden ve artı değer üretme yeteneğinden yoksun 
dolayısıyla küresel rekabette oldukça zayıf olduğunun göstergesidir. Diğer 
taraftan ihracata dayalı dışa açılma süreci; ithalat rejimlerindeki serbestleşmeyle,
15 Bağımsız Sosyal Bilimciler (2006). “IMF Gözetiminde On Uzun Yıl, 1998-2008: Farklı

Hükümetler Tek Siyaset", http://www.bagimsizsosvalbilimciler.org (Erişim Tarihi: 21.05.2011).
16 Korkut Boratav (2003). Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002, Ankara. İmge Kitabevi, s. 159.
17 Korkut Boratav (2003) s. 164.
18 Erinç Yeldan (2005). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, İstanbul. İletişim Yayınları, 

s. 54-65.
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tarife oranlarının kademeli olarak düşürülmesiyle ve 1989 yılında uluslararası 
sermaye hareketlerine yönelik bütün düzenlemelerin kaldırılmasıyla (paranın 
konvertibilitesi) tamamlanmıştır. Türkiye’de 1980’li yıllarda gerçekleştirilen 
piyasa yönelimli düzenlemeler Türkiye sermayesinin uluslararası piyasalara 
eklemlenme stratejisi bağlamında değerlendirilmelidir. Bu açıdan 1989 yılında 32 
sayılı kararname (paranın konvertibilitesinin sağlanması) yerel piyasanın dünya 
ekonomisi ile eklemlenmesi açısından önemlidir. Bu karar ile birlikte her bir Türk 
vatandaşına banka ya da diğer finans kurumlarından istediği kadar yabancı para 
satın alma hakkı tanınmıştır. Yine yerleşik olmayanlara sermaye piyasasındaki 
tüm işlemleri yapma hakkı verilmiştir. Uluslararası sermayeye eklemlenme 
açısından en önemli karar, “bankaların ve diğer özel finans kuramlarının yabancı 
sermaye üzerinden serbestçe işlem yapma olanağının verilmesidir” 19. Böylelikle 
yerleşik sermayenin uluslararası piyasalardan ihtiyaç duyduğu krediyi satın 
alabilmesinin önü açılmıştır.

1990’lı yıllar ise sermaye birikiminin devlet tarafından teşviklcndirildiği yıllar 
olarak gözlemlenmektedir. Uluslararası rekabet gücünden yoksun olan sermaye 
1989 krizinden sonra tekrardan iç pazara dönmek zorunda kalmıştır. Krizden 
çıkış için krediye ihtiyaç duyan yerleşik sermaye aradığı krediyi uluslararası 
kuruluşlardan devletin fınansal serbestleşmeye hız kazandırması karşılığında 
bulmuştur. Tarihsel misyonunu yerine getiren devlet20 1994 krizinin mimari 
alt yapısının temellerini 1990’ların başında uyguladığı borçlanma politikasıyla 
atmıştır. Devletin borçlanma mekanizmasının özel bankalar üzerinden yürütülmesi 
ile mali sermaye grupları yurtdışından almış olduğu borçlan daha yüksek faizde 
devlete vererek paradan para kazanma sürecine girilmiştir. Başka bir ifade ile bu 
süreç para sermayesi birikiminin altın yılları olmuştur. Genel olarak 1970’lerdc 
sermayenin içeriye bağımlı olmasından ötürü (içe yönelik sermaye birikim 
süreci)21 belli bir düzeyden sonra kar oranlarının düşme eğilimi göstermesi 
sermayeyi kaçınılmaz olarak dışa açılmaya zorlamıştır. Ancak sermaye bunun 
için gerekli üretkenlik, yoğunlaşma ve uluslararası sermaye ile rekabet edebilme 
gücünden yoksundu. Dolayısıyla yerleşik sermaye için sermaye birikiminde
19 Fuat Ercan (2005). “Türkiye’de Yapısal Reformlar", Fuat Ercan vc Yüksel Akkaya, (der.), 

Kapitalizm ve Türkiye I, Ankara. Dipnot Yayınları, s. 400.
20 Sermayenin değerleme süreci ekonomik yeniden üretim sürecinin teminat altına alınmasıyla 

varlığını sürdürebilir. Bu bağlamda “onu kapitalist üretim ilişkilerinin kefili hale getiren 
göreceli bağımsızlık, devletin -devlet olarak kendi çıkarı- veya dağa doğrusu bürokratik ve 
politik görevlilerinin çıkarıdır”. Yani, devlet sermaye birikiminde ya da sermayenin yeniden 
değerlenme süreçlerinde başarılı olunulmasını teminat altına almak üzere hareket eder. Joaclıim 
Hırsclı (2011). Materyalist Devlet Teorisi Kapitalist Devletler Sisteminin Dönüşüm Süreçleri, 
İstanbul. Alan Yayıncılık, s. 30.

21 Koray R. Yılmaz (2005). “Türkiye’de Kapitalizmin Gelişim Evreleri: Sermaye Birikimi/Sınıf 
Merkezli Bir Çerçeve”, Fuat Ercan ve Yüksel Akkaya, (der.). Kapitalizm ve Türkiye /, Ankara. 
Dipnot Yayınları, s. 223.
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yaşanan tıkanmadan, genel olarak küresel kapitalizmin yeniden yapılandırma 
süreci ile birlikte düşünüldüğünde, 1980’leıde gerçekleştirilen serbestleştirme 
politikaları bir çıkıştı ancak yeterli gözükmemekteydi. Yeterli olması ve 
küreselleşen dünya ile rekabet edebilmesi için genel olarak neo-liberal politikalar 
uygulanmalıydı. Neo-liberal yeniden yapılanma süreci ile sermaye birikimini ve 
karlılığını sınırlayan her türlü siyasal-ekonomik engel ortadan kaldırılacak ve 
toplumsal ilişki biçimi zorla çözülecekti.

Neo-liberal politikalar, iktisat politikalarındaki temel anlayışın değişmesi; 
devletçi bir anlayıştan neo-liberal ve bireysel girişimciliğe önem veren iktisadi 
anlayışa ağırlık verilmesi, küreselleşme sürecinde sermayenin yoğunlaşmasına 
ve merkezileşmesine katkı sağlayacak kurumsal ve piyasa düzenlemelerine 
gidilmesi, uygulamaya konan neo-liberal politikalarla birlikte devletin temel 
kamusal mal ve hizmetlerin üretiminden çekilerek sadece kar amacı güden özel 
sektöre bırakması dolayısıyla temel kamusal mal ve hizmetlerde toplumun bazı 
kesimlerinin dışlanması, kamu iktisadi teşebbüslerin özelleştirilmesinin yanında 
eğitim, sağlık, sosyal koruma gibi alanlarda özel sektöre faaliyet serbestliğinin 
sağlanmasıyla fırsat eşitsizliğinin artması gibi uygulamaları içermektedir22. Kısaca 
bu süreç işgücünün ve işgücünün yeniden üretim süreçlerinin metalaşmasıdır. 
Bu süreç aynı zamanda işgücünün genişlemesini sınırlayan her türlü, geleneksel, 
ekonomik, siyasal, toplumsal ilişki biçimlerinin de zorla çözülmesidir.

1990’lı yıllar sermaye için “ istikrarsızlık, kriz, büyüme, kriz ve yine 
istikrarsızlık” biçiminde gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisi 2000’li yıllara bir 
yandan (inansal ve mali alanda serbestleştirme politikaları diğer yandan siyasi, 
hukuki ve sosyal alanlarda uygulamaya konan neo-liberal politikalar ile girmiştir. 
Sermaye birikim süreci istisnasız ve kuralsız özelliklefinans sektöründe yaşanırken 
bir taraftan ekonomi dış şoklara açık, kırılgan bir yapıya bürünmekteydi. Nitekim 
iktisat ve sosyal alanda gerçekleştirilen bu politikalar, ekonominin gelişiminde 
çalkantılı bir büyüme sürecinin yaşanmasına, neticesinde 1994, 1999 ve 2001 
krizlerin oluşmasına zemin oluşturmuştur. Yaşanan her bir kriz akabinde 
toplumsal sınıfları daha fazla ayrıştıran ve sınıfsal kutuplaşmayı arttıran daha 
şiddetli politikaların uygulanmasına yol açmıştır. Türkiye’de 2000’li yıllardan 
sonra gerçekleştirilen sermaye birikimi süreci ağırlıkla özelleştirmeler, kamu 
işletmeciliğin tasfiyesi, işten çıkarmalar (işsizlik), işgücü piyasalarının tamamıyla 
kuralsızlaştırılması, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin daraltılması ve bu 
alanlarda daha çok özel kesime yer verilmesi hatta özel kesimin teşviklendirilmesi 
ve bu çerçevede kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması biçiminde 
gerçekleşmeye başlamıştır.

22 Sinan Sönmez (2009). “Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönüşüm Politikaları ve Etkileri”, 
Nergis Mütevcllioğlu ve Sinan Sönmez, (der.). Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal 
Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 26-29.
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Türkiye’de 1980 sonrası sermaye birikim sürecinde meydana gelen sınıfsal 
kutuplaşma ve toplumsal dönüşüm özellikle 2000 ve sonrasında yaşanılan 
dönemlerde daha belirgin gözlemlenmektedir. Tablo 1; 1980 ve 2006 yılları 
arasında gerçekleşen kent ve kır nüfus dağılımını göstermektedir. Görüleceği 
üzere 1980’li yıllardan itibaren kent nüfusunda bir artış yaşanmaktadır. Tablo 
2 ’de ise 1975- 2000’li yıllar arasında gerçekleşen yerleşim yerlerine göre göç 
eden nüfus rakamları gösterilmektedir.

Tablo 1: Kent ve Kır Nüfusu 1980-2006

YIL*
Toplam 

Nüfus (Bin 
kişi)

Kent 
Nüfusu 

CBin kisil
K ent Nüfus 

O ranı
K ır Nüfusu 
(Bin kişi)

K ır nüfus 
O ranı

1980 44 .737 16.065 35,9 28.672 64,1

1985 50.664 23.238 45 ,9 27 .426 54,1

1990 56.473 28.958 51,3 27.515 48,7

2000 67.420 38.661 57,3 28 .759 42,7

2001 68.407 39 .709 58,0 28.698 42,0

2002 69 .388 40.823 58,8 28.565 41,2

2003 70.363 41.924 59,6 28 .439 40,4

2004 71.332 43 .036 60,3 28 .296 39,7

2005 72.065 44 .747 62,1 27.318 37,9

2006 72.974 45 .754 62,7 27 .220 37,3

Kaynak:TUIK, DPT
*1980-2000 yılları arası sayım  tarihi itibariyledir. 200 0 -2 0 0 6  yılları arası yıl ortası 
tahm inleridir.

Tablo 2: Yerleşim Yerlerine Göre Göç Eden Nüfus 1975-2000*
Yerleşim yeri 1975-1980 1980-1985 1985-1990 1995-2000

Toplam 3 584 421 3 8 1 9 9 1 0 5 402  690 6 692 263

Şehirden-Şehre 1 752 817 2 146 110 3 359 357 3 867 979

K öyden-Şehre 610 067 860 438 969 871 1 168 285

Şehirden-Köye 692 828 490  653 680 527 1 342 518

Köyden-Köye 528 709 322 709 392 935 313 481

K aynak: DPT, Ekonom ik ve Sosyal Göstergeler 
*1980-2000 Genel N üfus Sayım ları
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Her iki tablo birden yorumlandığında esas olarak Türkiye’de göç, kentleşme 
ve göç eden kimselerin (özellikle kadınların) kayıt dışı istihdam edilmesi sorunları 
dikkat çekmektedir. Türkiye’de yaşanan iç göçün temel nedenlerini şu şekilde 
belirtmek mümkündür: Kırsal nüfusun tarımdan elde ettiği gelirin oldukça düşük 
olması, kentlerin istihdam açısından cazip hale gelmesi, 1980’lerden sonra 
tarımda yaşanan neo-liberal dönüşüm sonrasında tarımsal faaliyetlerde yaşanan 
çöküş, kentlerde ulaşım, iletişim ve teknoloji ağlarına erişimin kolay olması. 
Türkiye’de 1985 ve 2000 yılları arasında bölgeler ve gelir itibariyle gerçekleşen 
iç göç rakamlarına ve göç edilen bölgelere bakıldığında yaşanan göçün daha çok 
ekonomik nedenlerden kaynaklı olduğu gözlemlenmektedir23. Göç-Der’in 1999— 
2001 yılları zoaınlu göç raporuna24, göre Türkiye’de 1970-1980 arasında %2,5, 
1981-1990 arasında % 21,8, 1991-2000 arasında %75,7 oranında göç olmuştur. 
Rapora göre göç veren illerin çoğu (%98,8’i) doğu ve güneydoğu bölgelerindendir. 
Göç eden kadınların % 4,3’ü sigortalı işte çalışırken, erkelerin % 4,9’u sigortalı 
işlerde çalışmaktadır Göç sonrası geldikleri kentlerde aile reisleri iş bulamaz iken, 
gençler ve çocuklar, seyyar satıcı, pazarcı, amele, inşaat işçiliği, niteliksiz hizmet 
işleri gibi daha çok kayıt dışı işlerde çalışmaktadırlar. Türkiye’de 1970’lerde 
ki ithal ikameci anlayış ve üretimin iç pazara dönük olması ve üretimin daha 
çok batı bölgelerinde gerçekleşiyor olması göçün sonucu olarak istihdamın bu 
bölgelere kaymasına neden olmuştur. Göç eden kimselerin daha çok emek yoğun 
niteliksiz işlerde çalışması ve bu işlerin kayıt dışı gerçekleşmesi sonucu kayıt 
dişilik artmıştır. İstanbul, Denizli ve Ankara illerinde kayıt dışı çalışma üzerine 
yapılan alan çalışmalarında, göç eden kişilerin daha çok inşaat, seyyar satıcılık, 
işportacılık, amelelik, emek yoğun niteliksiz iş vb kayıt dışı işlerde çalıştığına 
yönelik sonuçlar elde edilmiştir25. Yine bu çalışmalarda göç eden kişilerin daha 
çok kayıt dışı işlerde çalışmalarının temel nedenleri şu şekildedir: Göç eden 
kişilerde eğitim oranının düşük olması, teknoloji yoğun sektörlerde çalışabilme 
niteliklerinin olmaması, yeni bir hayat kurmanın zorluluğundan kaynaklı iş 
seçiciliğinin olmaması, maddi gereksinimlerini karşılamak amacıyla sigorta 
vb haklardan vazgeçilerek, karşılığında daha fazla ücret talep edilmesi ve göç 
edilen kentlerdeki aşırı işsizlik. Türkiye’de yaşanan göçün yönü ve karakteristiği 
dikkate alındığında iki çarpıcı sonuç ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki nüfusun

23 Bkz., Fatih Çelik (2007). “Türkiye’de İç Göçler: 1980-2000”, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 22/1.

24 GÖÇ-DER, “ 1999-2001”, www.akdenizgocder.orn/raporlar/992001MBarutraporu.doc (Erişim 
Tarihi: 21.05.2011).

25 Bkz. A rif Geniş (2006). İşçi Sınıfının Kıyısında Küçük Sanayi İşçileri Üzerine Bir İnceleme, 
Ankara. Dipnot Yayınları; Metin Özuğurlu (2005). Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu 
Yeni İşçilik Örüntüleriniıı Sosyolojisi, İstanbul. Halkevleri; Tekin Akgeyik (2004). İstanbul’da 
Enformel Sektör İşportacılar Eminönü İlçesinde Bir Alan Araştırması, İstanbul. Erguvan 
Yayınevi.
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çoğunluğunu artık kırların oluşturmamasıdır. Bu durum günümüzdeki kent- 
kır çelişkisinin daha da arttığını göstermektedir. Bir diğer sonuç ise göç eden 
nüfusun kentlerde kayıt dışı istihdam edilmesi ve kentlerde ikamet ettirildikleri 
yerler bakımından kentlerde taşralılaştırılmasıdır. Burada vurgulanması gereken 
bir diğer nokta küreselleşme süreciyle sermaye birikimin gereklerine karşılık 
gelen kentlerin mekansal dönüşümü ile kentlere özellikle 2000’lerden önce göç 
eden kimselerin yerleşim yerlerinden tasfiye edilerek kentin ücra köşelerine 
tasfiyesidir. 1970’ler boyunca kentlere doğru yaşanan göç sonrası çarpık gelişen 
kentler, küreselleşme süreci ile üretimin değişen yapısına karşılık gelmemekteydi. 
Bu nedenle Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte gerçekleşen mekânsal dönüşüm 
sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda büyük bir hız kazanmıştır. Yaşanan mekansal 
dönüşüm ile kentlerdeki sınıfsal ayrımlar daha belirginleşmiştir. Bir tarafta kent 
emekçileri “işçi” mahallerinde yığınlaşırken ve yaşam alanları daraltılırken diğer 
taraftan sermaye yeniden inşa ettiği finans, borsa ve alışveriş merkezleri ile kendi 
yaşam alanını genişletmeye başlamıştır.

Köse ve Bahçe’nin Türkiye’deki gelir dağılımının sınıfsal görünümüne ile 
ilişkin yapmış oldukları çalışmada26 2000 sonrası yaşanan krizin Türkiye’deki 
sınıfsal oluşum üzerindeki etkisi Şekil l ’de özetlenmektedir. Çalışmada elde 
edilen verilere göre kent emekçilerin toplam haneler içerisindeki payı 2002’de 
%52,9 düzeyinden % 56’ya çıkmıştır. Bu artış kentli varlıklı sınıf oluşumlarındaki 
artışla birlikte düşünülmelidir. Kentli mülk sahibi sınıfların oranı aynı dönemlerde 
% 13,4 düzeyinden % 17,4 düzeyine çıkmıştır. Her iki sınıf pozisyonlarındaki 
artışlar 2001 krizi dikkate alınarak düşünüldüğünde ise kriz sonrasında hanelerin 
bazılarının zenginleşirken bazılarının da statü kaybettiği görülmektedir. Yine 
küçük burjuvazinin aşağı ve yukarı doğru çözüldüğü söylenebilir. 2000’lerin 
başında sınıf pozisyonlarının dağılımından hareketle “Türkiye burjuvazisi içinde 
bir tür yoğunlaşma ve merkezileşme eğiliminin güçlenerek sürdüğünü söylemek 
mümkündür”27.

26 Alınıct Haşini Köse ve Serdal Bahçe (2008), “Yoksulluk” Yazınının Yoksulluğu: Toplumsal 
Sınıflarla Düşünmek, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, Geta Tartışma Metinleri, No. 107, 
Temmuz, s. 16.

27 Köse ve Bahçe (2008) s. 16.
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Şekil 1: H aneha lk la r ı 'n ın  Temel Sınıf Pozisyonlarına Dağılımı, 2002-2004
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K aynak: K öse ve Bahçe, a.g.ç., s. 16.

Bunun yanında mülk sahibi köylülerin ve geçimlik köylülerin oranlarında ise 
bir düşüş yaşanmıştır. Burada yaşanan yüksek düzeylerdeki düşüş 1999, 2001 
krizi ve tarımsal dönüşüm programları ile birlikte düşünülmelidir.

Tablo 3: Hanehalkı Fertlerinin İşteki Durumlarına Göre İstihdam ve 
Toplam Gelirden Aldıkları Pay

İşteki
Durıım

1994 2002 2003 2004

İstihdam Kul.
Gelir İstihdam Kul.

Gelir İstihdam Kul.
Gelir İstihdam Kul.

Gelir
Ücretli,
Maaşlı 27,8 35,1 42 ,0 50,1 42,8 52,8 42 ,6 52,6

Yevmiyeli 9,3 6,0 7,7 3,3 7,9 3,5 8,3 4 ,0

Kendi
Hesabına 24 37,7 23,8 29,7 24,8 25,1 24,7 26,6

işveren 3,7 21,2 5,6 16,9 5,0 18,6 4,7 16,8

Ücretsiz 
Aile İşçisi 35,1 - 20,9 - 19,6 - 19,7 -

K aynak: DPT, Sosyal ve Ekonom ik Göstergeler

Tablo 3 ’te Türkiye’de hanehalkı fertlerinin işteki durumlarına göre istihdam 
ve toplam gelirden aldıkları pay incelendiğinde ücretli ve maaşlı olanlar 1994 
yılında %27,8 düzeyinde iken 2004 yılında %52,6 düzeyine çıktığı görülmektedir. 
Buna karşılık ücretsiz aile işçiliği çözülerek %35,1 düzeyinden % 19,7 düzeyine 
gerilemiştir. Buradan hareketle 2000’li yıllarla birlikte hem kırsal alanlarda hem 
de kentlerde sınıf oluşumları arasındaki kutuplaşmanın arttığı söylenebilir.
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2000’lerden sonra kadınların toplumsal konumlarındaki değişime de 
dikkat çekilmelidir. Tablo 4 kadın işgücünün iş faaliyetlerine göre dağılımını 
göstermektedir. Tabloda dikkat çeken verilerden biri 2000’li yıllardan sonra 
nitelik gerektirmeyen işlerde kadın işgücünün artmasıdır. Buna karşılık tarımsal 
faaliyetlerde çalışan kadınların sayısı azalmaktadır. Buradan hareketle tarımda 
ücretsiz aile işçiliğinin çözülmesiyle özellikle kadınların sosyal güvenceden 
yoksun, ucuz emek yoğun nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edildiği 
söylenebilir.

Tablo 4- Türkiye’de İstihdamdaki Kadın İşgücünün İş Faaliyetlerine Göre 
Dağılımı (Bin kişi, 15 yaş ve üzeri)__________________
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2001 138 410 316 330 262 3.660 119 345

2002 119 442 299 425 342 3.283 138 656

2003 114 443 300 478 352 3.269 161 427

2004 122 425 309 420 353 2.774 188 827

2005 150 471 365 447 405 2.504 220 788

2006 157 511 409 500 483 2.258 243 930

2007 163 461 418 565 549 2.080 239 1.042

K aynak: T U IK , Hane Halkı işgücü A nketi sonuçları.

Türkiye’de 1980 sonrasında meydana gelen sermaye birikim süreciyle emek 
ve sermaye çelişkisi toplumsal yaşamın her alanında belirginleşmiştir. Bu süreç 
bir yandan servet yaratırken diğer yandan yoksulluk ve sefalet üretmiştir. Bu süreç 
içerisinde Türkiye’de işsiz ve yoksul sayısı artmıştır. 1990’lı yıllarda uluslararası 
sermaye ile rekabet edemeyen yerleşik sermaye 2000’li yıllarla birlikte rekabet 
edebilir duruma gelmiştir. Hatta enerji, iletişim, telekomünasyon, inşaat gibi 
sektörlerde uluslararası sermaye ile yeni ortak yatırım alanları yaratılmaya 
başlanmıştır. Bugün yerleşik sermaye uluslararası alanda ilkleri zorlamaya 
çalışıyorken, Türkiye sosyal, siyasal ve iktisadi refah alanlarında hem Avrupa 
Biriliği (AB) hem de OECD ülke ortalamalarının oldukça gerisinde kalmaktadır.
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3. T ü rk iye’de N eo-liberal Dönüşüm  Ç erçevesinde Sosyal Hakların  
M etalaşm ası

Türkiye’de neo-liberal dönüşüm sürecinin 24 Ocak 1980 kararları ile başladığını 
söyleyebiliriz. 24 Ocak ‘İstikrar Programı’nın teorik temeli 60’ların sonunda kar 
hadlerinin düşmesi ile kapitalist sistemin 1970’lerde içine girdiği krizi aşmak ve 
toplumsal güç dengelerini sermaye lehine yeniden düzenlemek amacıyla yürürlüğe 
konan neo-liberal politikalar oluşturmuştur28. Yeni (neo) liberal paradigmaya göre; 
devlet müdahalesi en aza indirilmeli, piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılmalı, 
“dünya ölçeğinde meta, para ve sermaye akımlarına karşı her türlü engel ortadan 
kaldırılmalı” (finansal ve ticari liberalizasyon), sermaye üzerindeki vergi yükü 
azaltılmalı, devlet harcamaları bölüşümü düzenlemek yerine sermaye birikimini 
arttırmaya yönelik olmalı ve serbest piyasa egemen anlayış olarak tesis edilmelidir29. 
Bunun yanında yerleşik sermayenin uluslararası sermayeye ile rekabet edebilmesi 
için üretim ve istihdam (emek) yapısında da gerekli düzenlemelere gidilmelidir. 
Bu çerçevede arık değeri yükseltmek amacıyla ucuz emek bölgelerinin 
yaratılması, emek sürecinde verimliliği arttırmak üzere yeni üretim alanları ve 
istihdam biçimlerinin yaratılması ve teknolojinin geliştirilmesi gibi politikalar 
geliştirilmelidir30. Türkiye’de neo-liberal yeniden yapılandırma süreci ekonomik, 
siyasal ve sosyal alanlarda hızla devam etmektedir. Ancak sermaye lehine hızlı 
ve karlı işleyen bu süreç çalışma koşullarında ortaya çıkan değişiklikler ve sosyal 
hakların tasfiyesi üzerinden gerçekleşmektedir. Türkiye'de neo-liberal dönüşüm ile 
bir taraftan ekonomide serbest piyasa anlayışı egemen hale gelirken diğer taraftan 
emekçilerin örgütsüzleştirilmesi, güvencesizleştirilmesi, esnek ve düşük ücretlerde 
çalıştırılması ile emeğin gücü baskı ve denetim altına alınmaya çalışılmaktadır.

Türkiye’de sermaye birikiminin yeniden örgütlenmesine paralel olarak işgücü 
piyasalarının yapısında da önemli dönüşümler gerçekleşmiştir. Bu dönüşümlerin 
esasını emek piyasasının esnek bir biçimde yeniden yapılandırılması 
oluşturmaktadır. Esnek istihdam stratejinin esası ise “işçi çalıştırmayı 
düzenleyen kuralların olabildiğince gevşetilmesi ve işverenlerin işgücünü 
kullanma sırasındaki serbestisiııin arttırılmasıdır”31. Üretimde ve istihdamda 
esneklik üç biçimde gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki taşeronlaşmayı arttıran 
işyerinin esnekleştirilmesidir. İkincisi değişik süreleri kapsayan iş sürelerinin 
esnekleştirilmesidir. Son olarak çalışma yaşamını belirleyen mevzuat ve
28 Hale Balseven ve İzzettin Önder (2009). “Türkiye’de Kamu Kesiminde Neoliberal Dönüşüm”, 

Nergis Mütevellioğlu ve Sinan Sönmez, (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye'de Neoliberal 
Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 81.

29 Özgür Miiftüoğlu, “Yeni Liberal Dönüşüm Süreci ve Sosyal Politika”, http://ozgurmuftuoglu. 
blogspot.com (Erişim Tarihi: 21.05.2011).

30 Tülay Arın, (1986) s. 136.
31 Nergis Mütevellioğlu ve Sayım Işık (2009). “Türkiye Emek Piyasasında Neoliberal Dönüşüm”, 

Nergis Mütevellioğlu ve Sinan Sönmez, (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye'de Neoliberal 
Dönüşüm, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 182.
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yasalardaki değişiklikleri içeren iş yasalarının esnekleştirilmesidir. Bu tür 
esnek istihdam düzenlemelerinin işçi aleyhine oluşturduğu sorunların başında 
iş güvencesinden yoksun kalma, düşük ücretlerde çalışma ve emeklilik hakların 
tasfiyesi gelmektedir. Türkiye’de sonuçları bakımından en ağır olan esnek 
çalışma biçimlerinden biri fason üretim tarzına karşılık gelen istihdam biçimi olan 
taşcronlaşmadır32. Taşeronlaştırma 2003 yılı 4857 Sayılı İş Yasası’nm 2. Maddesi 
ile “asıl işveren-alt iş veren” ayırımı üzerinden yasada güvence altına alınmıştır. 
Bu yönde bir güvence ile birlikte taşeron sözleşmelerinin yaygınlaştırılması 
sistematik hale gelerek fason üretim yapan küçük işletmelerin artması 
sağlanmıştır. Nitekim fason üretim yeni sermaye birikiminin ihtiyaçlarına karşılık 
gelen bir modeldir. Fason üretim büyük ve orta ölçekli işletmelere işçi sayılarını 
azaltma ve işgücü maliyetlerini düşürme olanakları sağlamakla birlikte olası kriz 
dönemlerinden etkilenmeme durumunu da sağlamıştır. Özellikle son yıllarda 
hem kamuda hem de özel sektörde taşeron eli ile işçi çalıştırma yaygınlaşmıştır. 
Taşeronlaşma ile birlikte emek piyasasında düşük ücretle, sendikasız, sigortasız 
işçi çalıştırabilınenin olanakları yaratılmıştır. Burada dikkat çekilmesi gereken 
noktalardan biri işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi yönündeki değişen rolün 
en çok kadın istihdamının üzerindeki etkisidir. İşgücü piyasalarının yeni yapısı, 
kapitalizm ve ataerki bağlamında ele alındığında, kadınların emek gücünün 
sömürülmesini daha kolay hale getirmekte ve yüksek ücret alan ve işten daha 
güç çıkartılabileıı erkek işçilerin yerine daha düşük ücret alan kadın emeğinin 
geçirilmesini teşvik etmektedir. Kadınlar emek süreçlerinin esnekleşmesiyle 
kayıt dışı, taşeron ev eksenli işlerde daha fazla çalışmaya başlamışlardır33.

Yine 4857 Sayılı İş Yasası’nın getirdiği geçici iş ilişkisi (Madde 7), kısmi 
süreli çalışma ve çağrı üzerine çalışma (Madde 13-14) gibi düzenlemelerle 
işgücü piyasalarına esnek istihdam biçimini hakim kılınmıştır. Çalışmada yeni İş 
Kanunu’nun getirmiş olduğu her bir düzenlemeyi yorumlamak geniş bir analizi 
gerektirdiği için olanaklı değildir. Ancak genel olarak yeni İş Yasası’nın sadece 
işgücü piyasalarının esnekleştirilmesi yönünde bir düzenlemeyi içermediği 
aynı zamanda bu yöndeki düzenlemelerin uygulamada direnç sağlayacak 
mekanizmaları ortadan kaldıracak denetim ve baskı mekanizmalarına ilişkin 
bir takım düzenlemeleri de içerdiği söylenebilir. Bu açıdan Türkiye’de işgücü 
piyasasında emeğin esnekleştirilmesi ve kuralsızlaştırılması yönünde yaşanan 
dönüşüm kapitalist sermaye birikimi bağlamında yorumlanırsa temel amacın 
emek sömürüsünü derinleştirmek, emeği değersizleştirmek ve denetim altına 
almak olduğu söylenebilir34.
32 Mütevellioğlu ve Işık (2009) s. 182.
33 Nuray Ergüneş (2008). “Neoliberalizm, Enformelleşme ve Kadın Emeği”, İktisat Dergisi, no.

498, s. 25.
34 Yüksel Akkaya (2005). “Türkiye'de Kapitalizmin Restorasyon Sürecinde Sosyal Politika ve

Çalışma Yasaları” Fuat Ercan ve Yüksel Akkaya, (der.). Kapitalizm ve Türkiye //, İstanbul.
Dipnot Yayınları, s. 35.
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id=2664& id=l 19. (Erişim  Tarihi: 20.05.2011).

Şekil 2’dc Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri ve Türkiye’deki esnekliğin durumu 
gösterilmektedir. Buna göre Türkiye’de part-time çalışan istihdam eden işletmelerin 
oranı % 10, çalışma saatlerinde esneklik yöntemlerini uygulayan işletmelerin oranı 
%37,1, esnek istihdam sözleşmelerin oranı % 35,5 ve belirli süreli sözleşmelerle 
çalışan istihdam eden işletmelerin oranı %27,9’dur. Bu oranlar AB ülkeleri 
ortalamalarına göre düşüktür. Ancak Türkiye’de istihdamın yarısının kayıt dışı 
olması ve kayıt dışı istihdamda hiçbir kuralın tanınmaması dikkate alınırsa aslında 
oranların daha yüksek düzeylerde olması gerektiği söylenebilir.

Türkiye’de yaşanan neo-liberal dönüşüm bir yandan sürekli genişleyen ve 
metalaşan bir işgücü yaratırken diğer yandan başta eğitim ve sağlık olmak üzere 
işgücünün yeniden üretim sürecini de metalaştırmaktadır. Neo-liberalizmin 
bir özelliği de sermaye birikiminin ulaştığı aşamaya bağlı olarak, artık piyasa 
ilişkilerinin toplumsal ilişkileri tanımlayacak ölçüde bir egemenlik biçimine 
dönüşmüş olmasıdır3S. Sermaye birikiminin yeniden üretim süreçleri muazzam 
meta üretimi üzerinden yükselmektedir. İnsan emeğinin metalaşması ile başlayan 
bu süreç sermaye birikiminin ilerleyen aşamalarında beslenme, barınma, eğitim 
ve sağlık gibi bireyin kendisini yeniden üretebilmesi için gerekli alanların 
metalaşması ile devam eder. Eğitim ve sağlığın metalaşma süreci de benzer 
bir şekilde sermaye birikimi krizine karşılık sermayenin yeni değerlenme 
alanları olarak görülmesiyle başlamaktadır. Üstelik bu alanlar sermaye için

35 Fuat F.rcan (1999). “Neo-liberal Eğitim Ekonomisi; Eleştirel Bir Çerçeve Denemesi”, Faruk
Alpkaya vd., (der.), Eğitim: Ne İçin?, Üniversite: Nasıl?, Yök: Nereye, Ankara. Ütopya
Yayınevi, s. 62.
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getirinin en yüksek olduğu alanlardır. Nitekim bu alanların melalaştırılmasına 
yönelik ileri sürülen argümanın mahiyeti "kamunun egemenliğindeki eğitimin 
kaynakların rasyonel olmayan kullanımına neden olduğu dahası tüketicilerin 
tercihlerine yeteri kadar cevap veremediği” yönündedir36. Neo-liberalizmiıı 
eğitimi ve sağlığı gündemine alması ve bu alanların metalaştırılmasına yönelik 
geliştirdiği politikaların gerekçesinde de bu argüman yer almaktadır. Bu sürecin 
işletilmesindeki en önemli adım IMF ve Dünya Bankasının uygulamaya koyduğu 
neo-liberal istikrar ve yapısal uyum politikalarıdır.

Türkiye’de eğitimin metalaştırılmasına yönelik en kapsamlı adımlar 2000’li 
yılların başında gerçekleşmiştir. Türkiye’de 1999 ve 2000’li yılların başlarında 
uygulamaya konan yapısal uyum ve istikrar programlarıyla kamu açıklarına 
karşılık eğitime yönelik kamu harcamalarında kısıtlamalara gidilmiştir. Eğitime 
yönelik kamu harcamaların kısılması sermayeye yeni fırsatlar yaratmıştır. 
Eğitimde gerçekleşen bütçe kesintileri ile “nüfusu giderek yoğunlaşan sıkıştırılmış 
okullar, kalabalık sınıflar, ders araç ve gereçlerindeki eksiklikler, suyu akmayan, 
ısınmayan ve temizlenmeyen okullar”37 gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Yaşanan bu 
sorunlar sermayenin eğitimin metalaştırılması için ileri sürmüş olduğu gerekçeyi 
meşrulaştırmıştır. Buradan hareketle “ilk olarak özel eğitim kurumlarının 
açılması38 ve devlet okullarındaki yetersizlikleri tamamlamak üzere temizlik, 
ulaşım, kantin gibi yan hizmetlerin işletmesinin üstlenilmesi açısından eğitimin 
bir kâr alanı haline gelmesi, ikinci olarak ise ihtiyaç duyduğu işgücünün kendi 
istekleri doğrultusunda yetiştirilmesi sağlanmıştır. Aynı şekilde kamu eğitim 
sisteminin giderek sıkışması, sistemin esnekleştirilmesinin, rekabetçi bir eğitim 
piyasasına dönüştürülmesinin, eğitimin piyasanın taleplerine daha kolay uyum 
sağlamasının yollarını açmıştır”39.

Türkiye’de sermaye-eğitim ilişkisine en önemli örneklerden biri meslek 
liseleridir. Türkiye’de son 20 yıl meslek liselerinin en çok açıldığı dönemdir.

36 Fuat Ercan (1999) s. 62.
37 N. Kurul Tural (2007). “Ycııi Liberal Politikaların Eğitim Alanına Etkileri”, Eğitim Emekçileri 

Derneği Dergisi, Sayı 3.
38 Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan Vakıf Üniversitesi sayısı 29’dur (wvvw.vok.gov.tr). 

Bunun yanında sermaye ile eğitim arasında açığa çıkan en önemli ilişki biçimlerinden biri 
de, “teknoloji donanımlı üniversitelerin proje bazında, özellikle üniversite döner sermayeleri 
dolayında, sanayi için araştırma-geliştimıe faaliyetleri üretmesidir”. Özellikle son yıllarda 
özellikle Teknik Üniversitelerde oluşturulan tekno parklar ve araştırma, geliştirme laboratuarları 
buna örnek gösterilebilir. Keza birçok üniversite sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde proje, 
ürün gibi metalar üretmekte ve satmaktadır. Bu piyasa ilişkisinde sermaye ucuz emeğe dayalı 
ar-gc faaliyetlerini sağlarken üniversitelerde finans alanı yaratmaktadır. Üniversitelerin proje 
yönelimli birer yapıya dönüşmesi, üniversiteleri daha fazla ticarileşmesine neden olmakta ve 
eğitimin her yönüyle metalaşmasına zemin oluşturulmaktadır. Fuat Ercan (2009) s. 91.

39 Bağımsız Sosyal Bilimciler (2008). 2008 Kavşağında Türkiye Siyaset, iktisat ve Toplum, 
İstanbul. Yordam Kitap, s. 207.
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Hatta meslek liselerinin sanayinin gelişimindeki rolüne ilişkin TÜSİAD’ın 
çalışmaları mevcuttur40. “Meslek lisesini memleket meselesi” edinen sermayenin 
meslek liselerine vurgu yapmasının temel nedeni meslek liselerinin nitelikli ucuz 
işgücü yaratmasıdır. Eğitim alanında nco-liberal politikalar sonucunda yaşanan 
ticarileşme sürecinin en olumsuz sonucu eğitim alanında var olan eşitsizliği 
daha da arttırmasıdır. Yine bu politikaların sonucunda eğitim süreci içerisinde 
kayıt parası, aidat gibi adlar altında toplanan paralar ile eğitim fiilen paralı hale 
gelmiştir. Eğitimin paralı hale gelmesiyle eğitimden yoksun kalan kimselerin 
sayısı artmıştır. Yine okullarda sınıfsal konumlara ve gelir gruplarına yönelik 
ayrıştırıcı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bugün okul öncesi eğitimden 
üniversiteye kadar eğitimin her bir aşamasında sermaye-eğitim ilişkisinin yoğun 
bir şekilde gerçekleştiği söylenebilir.

Türkiye’de Eğitim alanında olduğu gibi sağlıkta da benzer bir dönüşüm 
gerçekleşmektedir. Sağlıktaki dönüşümün temellerini 2003’te uygulamaya 
konan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” oluşturmaktadır. Türkiye’de sağlığın 
metalaşması, eğitim alanında olduğu gibi, 1980’lerle birlikte benimsenen neo- 
liberal yapısal dönüşüm politikalarının bir sonucudur. Nitekim 2000’li yıllardan 
itibaren metalaşma süreci hız kazanmıştır. Yine sağlık alanında gerçekleştirilen 
dönüşümün belirlenmesinde Dünya Bankası, IMF vc Dünya Sağlık Örgütü (WFIO) 
gibi uluslararası kuruluşlar hem finansal hem de formasyon açısından başat rol 
üstlenmişlerdir. Bu kıırumların sağlıkta dönüşümün gerçekleşmesi için ileri 
sürdükleri argüman: “yurttaşların sağlığa erişiminde kısıtlamaya yol açmadan, 
sağlık alanında artan harcamaları azaltmak ve verimliliği arttırmaktır”41. Bu 
yönde atılan adımların çerçevesini şu şekilde özetlemek mümkündür: “sağlığın 
finansmanının kurulacak sağlık sigortasından karşılanması, sağlık hizmetlerinin 
sunumunun ademi merkezileşmesi, hastanelerin özerk işletmeler haline 
getirilmesi, sağlık hizmetlerinin sunumunda özel sektör payının arttırılması 
ve sağlık hizmeti kullanımında katılım payı uygulanması”42. Sağlık alanında 
gerçekleştirilen neo-liberal politikaları çerçevesinde “asgari bir sağlık ve sigorta 
hakkının yoksullarda dahil olmak üzere tüm insanlara prim ödemek suretiyle

40 Koç Topluluğu tarafından 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 
"Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesinde bugüne kadar yürütülen çalışmalar kapsamında 
yapılan açıklamalarda: “7 yıl içerisinde ekonomi ve iş gücü piyasasının beklentilerine uygun 
olarak mesleki eğitim ve teknik eğitimde ciddi bir değişim ve dönüşüm süreci başlattıkları 
, 2003 yılında mesleki ve teknik ortaöğretimin, ortaöğretim içerisindeki payı yüzde 28 iken 
2009-2010 eğitim ve öğretim yılında yüzde 45,6’ya çıkardıklarım” belirtmişlerdir. Yine 60. 
Hükümet Programı Eylem Planı’ doğrultusunda mesleki ve teknik ortaöğretimin, ortaöğretim 
içerisindeki payı yüzde 50 olarak hedeflenmiştir (www.meb.gov.trl .

41 Osman Elbek ve Emin Baki Adaş (2009). “Sağlıkta Dönüşüm Eleştirel Değerlendirme”, 
Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni, Cilt 12, Sayı 1, s. 33-34.

42 Osman Elbek ve Emin Baki Adaş (2009) s. 34.
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tanınması hedeflenmektedir”43. Bu hedef sağlığın ticarileşmesinin en önemli 
adımıdır. Prim temelli ödeme sistemiyle hasta müşteri doktor ise satıcı durumuna 
dönüşecek ve sağlık sisteminden yararlanamayanlar açısından kayıt dışı alan 
yaratılacaktır.

4. Sonuç

Türkiye’nin iktisadi ve sosyal yapısı 1980 sonrasında uygulamaya konan 
neo-liberal politikalarla yeniden düzenlenmektedir. Uygulamaya konan neo- 
liberal politikalarla emek sermaye çelişkisi toplumsal yaşamın her alanında 
belirginleşmektedir. 1980 sonrası kuralsız bir biçimde gerçekleşen sermaye 
birikimi bir yandan emek kesimini örgütsüzleştimıekte ve giiveııcesizleştirmekte 
diğer yandan toplumsal mücadeleler sonucunda kazanılan eğitim ve sağlık 
gibi haklan metalaştırmaktadır. Türkiye’de sermaye birikiminin yeniden 
örgütlenmesine paralel olarak işgücü piyasalarının yapısında da önemli 
dönüşümler gerçekleşmiştir. Bu dönüşümlerin esasım emek piyasasının esnek 
bir biçimde yeniden yapılandırılması oluşturmaktadır. Emek piyasalarının 
esnekleştirilmesi ve kuralsızlaştırılması emek gücünün sömürüsünü hem 
çalışma süresi açısından hem de emek yoğunluğu açısından derinleştirmektedir. 
İşgücü piyasalarında esnekleştirilmesi yönünde gerçekleştirilen dönüşüm aynı 
zamanda sanayi örgütlenmesinde de küçük işletmelerin kurulması ve taşeron 
sözleşmelerinin artması yönünde bir dönüşümü hızlandırmıştır. Özellikle 
son yıllarda hem kamuda hem de özel sektörde taşeronlaşma yaygınlaşmıştır. 
Taşeronlaşmanın yaygınlaşması aynı zamanda kayıt dişiliği da arttırmaktadır. 
Emek kesimi açısından yaşanan bu olumsuz süreç sermaye kesimine düşük 
ücretle, sendikasız ve sigortasız işçi çalıştırabilmenin olanaklarını yaratmıştır.

Türkiye’de sermaye birikim süreci toplumsal yapı ve ilişkileri önemli ölçüde 
çözmüştür. Artık nüfusun büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Tarımsal 
faaliyetlerde ücretsiz aile işçiliği ve yevmiyeli çalışma azalmış buna karşılık 
kentlere doğru yaşanan emek göçü sonucunda ücretli ve maaşlı çalışanların 
sayısı artmıştır. Kentlerde de benzer bir eğilim söz konusudur. Kent emekçilerin 
artışına karşılık kentli mülk sahibi sınıfların oranı da artmaktadır. Sonuç olarak 
Türkiye’de sermaye birikiminin merkezileşmesi ve yoğunlaşmasına karşılık 
yeni işçileşme süreçleri yaşanmaktadır. Bu durum sınıfsal ayrışmanın arttığı 
ve toplumsal yapının bu ayrışma üzerinden yeniden yapılandırıldığını ortaya 
koymaktadır.

43 Osm an Bellek ve Em in  Baki A daş (2009) s. 43.
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Piyasa Mekanizması ve istikrar

Haşan Ersel*

Özet:
İstikrar sorunu Neoklâsik ve Keynes’gil iktisatta farklı biçimlerde ele alınmaktadır. 

Neoklâsik iktisat başlangıç durumunun değişmesine yol açan bir sarsıntı olduğunda sistemin 
aynı noktaya gelip gelmeyeceği ile, Keynes’gil iktisatın ise, sistemin kendi dinamizmi 
nedeniyle yapısındaki değişmelerin işleyişini ne ölçüde etkilediği ile ilgilenmektedir. Bu 
bakış açıları matematiksel açıdan da farklı istikrar kavramlarına yakın düşmektedir. Neoklâsik 
anlayış, “Lyapunov istikrarlılık”, Keynes’gil anlayış ise “Andronov-Ponlryagin istikrarlılık” 
kavramlarıyla ilişkilendirilebilir görünmektedir. Bu açıdan bakıldığında, “finansal istikrar” 
kavramının Keynes’gil iktisadın sorununa benzemesi nedeniyle, Neoklâsik iktisadın sorununa 
daha yakın duran “fiyat istikrarından” farklı bir biçimde ele alınması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Bu da finansal istikran kimin, nasıl sağlayacağı sorularının ciddi bir biçimde 
düşünülmesini ve bunun ışığında fiyat istikrarının sağlanması bağlamında tasarlanmış olan 
mevcut denetleme ve düzenleme mekanizmasının yerine yeni bir mekanizma oluşturulmasını 
gündeme getirmektedir.

Anahtar Sözlükler: Neoklâsik İktisat, Keynes’gil İktisat, İstikrarlı Sistem, “Lyapunov 
İstikrarlılık”, “Andronov-Pontryagin İstikrarlık”, Fiyat İstikrarı, Finansal İstikrar, Düzenleme.

* * *

Prof. Dr. Bilsay Kuruç, ben 1967 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye 
ve İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiyken, seminer hocamdı. Hocamız bizleri 
çok farklı konularda çalışma yapmaya özendirmişti. Bana seminer ödevi olarak 
Maurice Dobb’un üretim tekniği seçimi konusundaki bir yazısının incelenmesini 
vermişti. Bir arkadaşımın “Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemini”, bir başka 
arkadaşım ise “Köy Enstitüleri”ni hazırladıklarını anımsıyorum. Seminer 
ödevleri bu örneklerden de anlaşılabileceği üzere geniş bir yelpazeye dağılmıştı. 
Seminer akşam 6.30-8.30 arasındaydı. Seminerden hiç 8:30’da çıktığımızı 
anımsamıyorum. Genelde 10’a doğru çıkardık. Sadece 8:30’da hocamız, 
“isteyenler çıkabilir” derdi. Kalanlarla (çoğumuz kalırdık) tartışmaya devam 
ederdi. Bu seminerden aklımda kalan en önemli nokta hocamızın iktisadi olaylara 
farklı açılardan (tarihsel, sosyolojik vs.) bakılabileceğini bizlere, öğüt vermeden 
ama farklı konular dağıtarak, anlatmayı hedeflemiş olmasıydı. Bunu o zaman 
tam anladığımı söyleyemeyeceğim. Sadece seminerim bu biçimde yapılıyor 
olması çok hoşuma gitmişti. Daha sonraki yıllarda giderek hocamızın ne yapmak 
istediğini daha iyi kavramaya başladım. Beni etkileyen bu bakış açısının da çok 
da yararını gördüm. Hocama teşekkür borçluyum.
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Hocamızın üzerinde durduğu bir nokta da piyasa mekanizmasının istikrarı1 
ve tam istihdamı sağlamasının hiç de kolay olmadığı idi. Bu iki konunun, doğal 
olarak, tüm yaşamım boyunca gündemde kaldı. Son yıllarda istikrar olgusuna 
verilen önem giderek daha arttı, daha yoğun tartışılmaya başlandı. Uzun bir 
süre “fiyat istikrarı” tartışıldı. Hatta, belki de, gereğinden fazla tartışıldı. 
2008’de küreselleşen iktisadi kriz (2008+ krizi), bu kavramın bir ekonomideki 
istikrarsızlıkları yeterince kavrayamadığı görüşünü güçlendirdi ve “finansal 
istikrar” kavramı öne çıkmaya başladı.

Bu yazıda iktisatta istikrar konusundaki tartışmalar ele alınıyor. Neoklâsik 
iktisat ile Keynes’gil iktisadın ilgilendiği istikrar kavramları arasında farklılık 
olduğu gösterilmeye çalışılıyor. Yazının üçüncü bölümünde ise matematikte 
istikrar konusundaki ileriye sürülen görüşlerden ikisi, Lyapunov ile Andronov- 
Pontryagin’in katkılarındaki ana fikirler üzerinde duruluyor. Bu çalışmalarda 
ileri sürülen istikrar kavramlarının farklılığı vurgulandıktan sonra ulaşılan 
sonuçların iktisat kuramı açısından değerlendirilmesi yapılıyor. Son bölümde 
ise bu tartışmaların ışığında fiyat istikrarı ve finansal istikrar sorunlarına nasıl 
yaklaşılması gerektiği üzerinde duruluyor.

* * *

I. N eoklâsik İktisat K uram ında İstikrar
Leon Walras, bir ekonomide piyasa mekanizmasının farklı karar alıcıların 

kendi çıkarları doğrultusunda aldıkları kararların eşgüdümünü nasıl sağladığını 
incelediği ünlü yapıtında tüm piyasalarda dengenin sağlanmasının olanaklı 
olup olmadığını sorgulamıştı, Walras (1874/1954). Walras bu yolda ilerlerken, 
sadece tam rekabet varsayımları altında genel dengenin varlığı ile ilgilenmekle 
kalmamış, söz konusu dengenin tekliği ve istikrarını da bir sorun olarak gündeme 
getirmişti. Walras, bu bağlamda, Alfred Marshall’dan bir adım daha öteye 
giderek istikrar sorununu çok sayıda piyasanın bir arada ele alındığı bir çerçeveye 
de genellemişti. Walras’m rekabetçi genel dengenin varlığı, tekliği ve istikrarı 
sorunlarını ele alan ilk iktisatçı olmasına karşın, ortaya attığı bu önemli sorunlara 
çözüm getirebilmiş değildir. Walras’in genel dengenin varlığı konusunda vardığı 
sonuç denklem sayısının bilinmeyen sayısına eşit olmasına dayanmaktaydı. Ancak 
konu matematiksel açıdan dikkatli bir biçimde ortaya konulduğunda Walras’in 
önermesinin rekabetçi genel dengenin varlığı için ne gerekli ne de yeterli koşul 
olmadığı kolaylıkla görülebilir. Walras rekabetçi dengenin istikrarı konusunda 
sadece iki malın değişimin söz konusu durumu ele almakla yetinmişti.2
1 “Stability” karşılığında Türkçe’de, yaygın olarak “istikrar", kelimesi kullanılmaktadır. 

Ancak, Türkçe iktisat ve matematik yazınında "kararlılık" ve “kalımlılık” kelimelerine de yer 
verilmektedir.

2 Bu noktada Walras’a haksızlık da etmemek gerekir. Walras bu çalışmasını yaptığı yıllarda 
dengenin varlığı, tekliği ve istikrarını gösterebilmek için gerekli matematiksel araçlar (sabit
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İstikrar sorunu, denge noktasının anlamlılığı açısından önemliydi. Bu 
bağlamda sorulan soru şöyle özetlenebilir. Varsayalım ki, bir ekonomide bütün 
piyasalar dengede olsun. Yani her piyasada arz talebe eşitlensin. Dolayısıyla bütün 
piyasalarda dengeyi sağlayan denge fiyatlarına ulaşılmış olsun. Bu ekonomideki 
fiyatlarda birisinin bir şokla değiştiğini düşünelim. Örneğin döviz kuru hafifçe3 
artsın. Bu durumda sadece döviz piyasasında bir değişiklik olmayacak, diğer 
piyasalar da bundan etkilenecektir. Döviz kuru arttığı için, belki, bazı insanlar tatil 
için yurt dışına gitmekten vazgeçecek, yurt içinde bir yere gitmeye çalışacaklardır. 
O zaman yurt içi turizme olan talebi artıracak, belki konaklama fiyatlarını 
etkileyecektir. Böyle bir gelişme söz konusu kesimde faaliyetlerin artmasına 
yol açacak, bu da söz konusu kesimde istihdamın artmasına hatta ücretlerin de 
yükselmesine yol açacaktır. Böylece, döviz piyasasındaki bir değişiklik (ya da 
teknik değimiyle “şokun”) kesimler arası bağlantılar yoluyla diğer piyasaları 
da etkileyecek böylece ekonominin kalanına da yayılacaktır. Burada akla şu 
soru gelmektedir: Bu etkileşim süreci sona erdiğinde, ekonominin yeni dengesi 
eskisine yakın bir noktada mı, yoksa tamamen farklı bir yerde mi olacaktır? Başka 
bir değişle yeni denge fiyatları vektörü eskisinden ne ölçüde farklılaşacaktır? 
Walras’ın yanıtlamaya çalıştığı soru bu biçimde ortaya konulabilir. Bu soru 
ekonominin işleyiş kurallarının anlaşılması açısından önemlidir. Eğer ekonomi 
küçük bir değişiklik sonrasında başladığı noktaya geri dönemiyorsa, ekonominin 
hareketini belirleyen davranışlar, söz konusu dengeyi sağlamıyor demektir. Bu 
durumda da ekonominin o noktaya ulaşmış olması bir rastlantıdan öteye anlam 
taşımıyor olabilir.

İstikrar sorununun iktisadın gündemine tekrar gelmesi için oldukça zaman 
geçmesi gerekti. John R. Hicks, ilk baskısı 1939’da yapılan, ünlü yapıtında, Hicks 
(1946, Bölüm 5), bir sistemin istikrarlı olduğunun gösterilcmemesi durumunda 
karşılaştırmalı statik (comparative statics) çözümlemenin anlam taşımayacağını 
ileri sürerek bu konuyu iktisatçıların gündemine taşıdı. Paul A. Samuelson ise, 
Hicks’in bu görüşünü paylaşmakla birlikte, ekonominin hareketini belirleyen 
bir dinamik sistemin açıkça bir biçimde ortaya konulması gereğini gündeme 
getirdi.4 Hicks’in istikrar koşullarıyla, Samuelson’un dinamik istikrar kavramının

nokta teoremleri, diferansiyel denklemlerin istikrarlılık koşullan vs.) geliştirilmiş değildi. 
Matematikte bu konulara ilişkin katkılar büyük ölçüde XX. yüzyılda yapılmıştır.

3 Aslında "hafifçe” nitelendirmesi “h a fif’ kalmaktadır. Matematiksel açıdan bakıldığında 
söz konusu değişmenin “sonsuz küçük” olması gerekir. Kurlarda ciddi bir artışın, iktisadi 
karar birimlerinin davranışlarını çok değiştirebileceği, yani bu olayı ele alırken sistemin 
parametrelerinin bir kısmının değişebileceğini kabul etmek gerekir. Bu durumda artık, daha 
önceki denge noktasını veren sistemin varlığını sürdürdüğü söylenemez. İler ne kadar bu 
tür çözümlemelerin “marjinal” değişikliklerle sınırlı olduğu iktisat yazınında yerleşmişse de 
iktisadi olayları yorumlarken bazen “büyük” şoklara da aynı bakış açısıyla yaklaşma hatasına 
düşülebilnıektedir.

4 Samuelson (19 4 1) ve Samuelson (1947  Bölüm IX).
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çağrıştırdığı koşulların hangi varsayımlar altında örtüştüğü 1940ların ikinci 
yarısında önemli bir tartışma konusu oldu.5 Konu, 1950lerin ikinci yarısında 
tekrar gündeme geldi. Bu defa Kenneth J. Arrow ve Leonid Hurwicz konuyu 
ele aldılar.6 Bu yazarlar, Samuelson’un eksik bıraktığı noktayı tamamlayarak, 
istikrar çözümlemesine tam rekabete ilişkin varsayımları sistematik bir biçimde 
kattılar. Bütün bu çalışmalar sonunda rekabetçi genel dengenin hangi koşullar 
altında istikrarlı olacağı açıklığa kavuştu. Ancak bu yazarların ulaştıkları 
sonuçlar, rekabetçi ekonominin istikrah olmaktan çok istikrarsız olduğu anlamına 
geliyordu. Çünkü Arrow ve Hurwicz’in bulgulan rekabetçi bir ekonominin 
ancak sağlanması neredeyse olanaksız koşullar altında istikrarlı bir denge 
verebileceğini gösteriyordu.7 Bu konuda daha sonra yapılan katkılar, bu sonucu 
sadece güçlendirdi.8

II. K eynes’gil İktisatta İstikrar

Neoklâsik iktisadın, finansal piyasaları dışarıda tutmak ya da diğer piyasalar 
gibi ele alınabileceğini varsaymak biçiminde yorumlanabilecek tulumu Keynes 
için geçerli değildir. Keynes, kapitalist ekonomide (kâr amacıyla üretimin 
yapıldığı, üretimde sermayenin kullanıldığı ve piyasa mekanizmasına dayalı, 
merkezileşmemiş ekonomi) hem finansal piyasaların son derece önemli bir rolü 
olduğu ve hem de bu piyasaların kendilerine özgü işleyiş biçimleri olduğu üzerinde 
durmuştu. Keynes böyle bir ekonomide, tüm iktisadi kararların zaman boyutu 
olduğundan hareket ediyordu. Bu Keynes’in kuramsal çerçevesini, zamanın işin 
içine girmediği basit değişim ekonomisi modelinden köklü bir biçimde ayırıyordu. 
Zamanın dün, bugün ve yarını ayırt edebilecek biçimde işin içine girmesi ise, iki 
önemli olguyu beraberinde getiriyordu. Yarının varlığı belirsizlik olması demektir. 
İnsanlık, çok eski çağlardan bu yana yarını öngörebilme tutkusu içinde olmuştur. 
Yunan mitolojisinde geçen Delfi tapınağındaki kâhinler, Hindu kültürünün 
başyapıtları Mahabharata ve Ramayana destanlarında vurgulanan kehanetler bu 
arayışın farklı kültürlerdeki yansımalarının örnekleridir. İnsanlar bu dileklerine 
ancak destanlarda, öykülerde kavuşabilmişler; bunun dışında “belirsizlik altında 
karar alma” sorununu çözmenin yollarını bulmaya çalışmışlardır. Bu sorunun en 
önemli niteliği, her kararın ayrılmaz bir parçasının “hata” olmasıdır. Gelecekte 
sonuç verecek bir bağıt yapan bir kişi, bu bağıtı hangi koşullar altında yerine
5 Bu tartışmadan çıkan temel sonuçlar için Negishi (1962, s.643)’bakılabilir.
6 Söz konusu yazarların katkıları için Arrow ve Hurwicz (1958). Arrow, Block ve Hurwicz 

(1959) ve Arrow ve Hurwicz (1977)’ye bakılabilir.
7 Rekabetçi dengenin istikrarına ilişkin sonuçlar Arrow ve Halın (1971, s. 263-323) ve Bulutay 

(1979, 232-283)’de geniş bir biçimde tartışılmaktadır. Bulutay (1979), bilebildiğim kadarıyla, 
Türkçe’de genelydenge sorununu tüm boyutlarıyla ele alan tek basılı kaynaktır.

8 Bu konudaki çalışmaların sistematik (ve matematiksel açıdan ileri düzeyde) bir değerlendirmesi 
için Mukherji (2003)’e başvurulabilir.
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getireceğini bilemeyeceği için, hata yapabilecek ve bu hatasının maliyetine 
katlanmak zorunda olacaktır. İşte bu noktada “dün” kavramının önemi ortaya 
çıkmaktadır. Alman bu tür kararların pek çoğunun temel özelliği geri dönülemez 
olmalarıdır. Bugün alınan bir kararı, yarın beğenmediğimizde, “düne dönelim, 
kararımızı düzeltelim” biçiminde bir çözüm genelde yoktur.9 Bu durumda karar 
alıcılar, bir yandan yok edemedikleri belirsizliği azaltabilmek umuduyla “öngörü” 
yapmaya, ya da yapılmış öngörülerden yararlanmaya çalışacaklar, öte yandan da 
yapabilecekleri hatalara karşı kendilerini güvence altına alacak başka bağıtlar 
(hedging) yapma yoluna gideceklerdir. Bunlar ise yeni bağıtların yapılması, başka 
bir deyişle, hatanın maliyetini düşürecek çözümün sistem dışında (kâhinlerde) 
değil, sistemin içinde aranmasıdır.

Hata yapmanın iktisadi karar alma sürecinin doğal bir sonucu olmasının tek 
sonucu yüklediği maliyet değildir. Hata, aynı zamanda öğrenme sürecini besleyen 
bir olgudur. Bazı hatalar, karar alıcıya yükledikleri maliyetin büyüklüğünden 
bile bağımsız olarak, davranış değişikliğine yol açabilirler. Bu durumda, o hata 
yapılmadan önce geçerli olan davranış biçimi (ve onu temsil eden parametreler) 
olaydan sonra geçerliliğini yitirebilir. Bu açıdan bakıldığında, bir ekonomide 
çok sayıda karar alıcının “hata yapmasına” yol açan bir şok olduğunda, bu karar 
alıcıların yeni davranışlar benimsemelerine yol açabilir. Her bir karar alıcının 
davranışını belirleyen parametrelerde çok küçük değişiklikler olmuş olsa 
bile, bunların tümü bir araya geldiğinde ekonomi eskisinden çok daha farklı 
davranabilir.

Bu açıdan bakıldığında, Keynes’gil iktisadın denge konusuna Neoklâsik 
iktisattan farklı bir bakışı olması doğal görünmektedir. Bu çerçeve içinde anlamlı 
olan soru, belli bir yapının aldığı şok sonucu olarak dengede olduğu varsayılan 
bir durumdan ayrılıp ayrılmaması değildir. İlginç olan, ekonominin yapısını ve/ 
veya hareket kurallarını belirleyen parametrelerden bir ya da bir kaçında “küçük” 
değişiklikler olması sonrasında ekonominin nasıl davrandığıdır. Eğer ekonomi 
değişiklikten öncekine yakın bir biçimde davranıyorsa, “istikrar”, farklılaşma 
varsa “istikrarsızlık” söz konusudur.10

9 Joaıı Robinsotı, dün ve bugünü nitel olarak ayırt eden “tarihsel zaman” kavramına çok 
önem vermekteydi. Zamanın tarihsel olma özelliğini Robinsoıı, iki ayrı yazısında şöyle 
betimlemişti: 1) “Uzayda A’daıı B’ye olan uzaklık B’den A'ya olan uzaklıkla aynıdır. Oysa 
zamanda bugünden yarına olan uzaklık 24 saat iken, bugünden düne olan uzaklık sonsuzdur...” 
Robinsoıı (1953-4, s. 85) ve 2) “Bugün, bilinmeyen gelecek ile düzeltilemez geçmiş arasındaki 
zaman kırılmasıdır". Robinsoıı (1962, s.26).

10 Tabii bu bağlamda da küçük değişikliklerden söz edilmektedir. Bir sistemin yapısındaki büyük 
değişikliklerin, sistemin davranışı üzerinde köklü etkiler yapması doğaldır. Bu durumda sorun, 
özünde, birbirinden tamamen farklı iki sistemin karşılaştırılmasına dönüşmekledir. Buradaki 
sorunun ilginç tarafı, sistem değişikliği hissi vermeyen küçük değişikliklerin, ekonominin çok 
farklı hareket etmesine yol açabilmesidir.
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Keynes ve onu izleyen iktisatçılar, özellikle Joan Robinson ve Hyman Minsky, 
kapitalist ekonominin, bu anlamda, doğası gereği (inherently) istikrarsız olduğu 
görüşünü savunmaktadırlar." Bu görüşün önemli noktası, bu özelliğin sistemin 
zayıflığından değil, dinamizminden kaynaklandığına vurgu yapılmasıdır. 
Kapitalist ekonominin belkemiğini oluşturan finansal sistem son dercce dinamik 
olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle, sistem ortamdaki değişiklikler ya da 
bunlarla ilgili bekleyişler nedeniyle yeni araçlar ve/veya çalışma biçimlerini 
hızla yürürlüğe koyabilmektedir. Bunun sonucu olarak da iktisadi karar 
birimleri davranışlarım değiştirmekte, bu da sistemin tümünü etkilemektedir. 
Bu dinamizmin önemli bir yararı olmasına karşılık, piyasaların eşgüdüm işlevini 
yerine getirmesini zorlaştıran (bazen olanaksız hale getiren) istikrarsızlıklar da 
doğurabilmektedir. İşte bu noktada mali piyasaların gözetim ve denetimi sorunu 
önem kazanmaktadır. Kaynes’gil iktisadın bu bağlamda sorduğu temel soru, 
özellikle mali piyasaların dinamizminden hem yararlanıp hem de, kaçınılmaz 
olarak, yarattıkları istikrarsızlığı sistemi bozmayacak düzeyde tutabilecek bir 
mekanizmanın tasarlanmasının olanaklı olup olmadığıdır. Bu soru, 2008 küresel 
krizinden sonra çok daha güncel hale gelmiş, Keynes ve Minsky’nin çalışmalarına 
yeniden ilgi duyulmasına yol açmıştır.

III. M atem atikte İstikrar Sorunu

Matematikte dinamik sistemlerin davranışlarının incelenmesini başlatan Henri 
Poincare (1854-1912) olmuştur. Poincare’nin açtığı yol pek çok matematikçinin 
ilgisini çekmiş, bıı alanda yapılan önemli katkılar fizik, mühendislik ve iktisat gibi 
alanlarda yoğun bir biçimde kullanılmıştır.12 Bu bölümde matematikte istikrar 
konusunda yapılan önemli katkılardan ikisi ele alınarak bunların Neoklâsik ve 
Keynes’gil iktisadın ilgilendiği istikrar kavramların karşılık geldiği gösterilmeye 
çalışılacaktır.

Matematikte istikrar konusunda temel çalışmalardan birisi Rus matematikçi 
Aleksandr M. Lyapunov (1857-1918) tarafından yapılmıştır.13 Lyapunov’un 
ilgilendiği temel soru şöyle ifade edilebilir. Bir sistemin dengede olduğu bir 
noktayı düşünelim. Bu sistemin bulunduğu noktadan biraz ayrılmasına yol açan 
bir dış etki olsun. Acaba bu durumda sistem, eski izlediğine yakın bir yolda 
mı yoksa farklı bir biçimde mi hareket eder? İlk durumda, bu denge noktası 
“istikrarlı”, İkincideyse “istikrasızdır”. Bu anlayışı ifade eden istikrar kavramına

11 Bu bağlamda, Keynes (1936/1964, s. 147-164), Robinson (1962, s.63-69) ve Minksy (1992)'e 
başvurulabilir.

12 Dinamik sistemler konusundaki katkıların tarihçesi için Aubin ve Dalmedico (2002)’ye 
başvurulabilir.

13 Lyapunov bu konudaki çalışmasını 1892 yılında Moskova Üniversitesine doktora tezi olarak 
sıınmuşlur. Matematik dünyasında bu katkının anlaşılması ise ancak 1907 yılında Fransızca’ya 
çevrilmesinden sonra olmuştur, Lyapunov (1907).
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matematik yazınında “Lyapunov İstikrarlılık” adı verilmektedir. Bu kavram 
aşağıdaki biçimde tanımlanmaktadır.

Tanım 1 |Lyapunov İstikrarlılık]: x  ilgilenilen değişkeni ve t de zamanı 
göstersin. X ise bir dinamik sistemin denge durumunu ifade etsin. Yani, 

cJx
M t değerleri için —  = f(x,f) = 0 olsun. x°= x(f°) olarak gösterelim. 

dt
Bu durumda herhangi bir artı reel sayı, t  >  0 ve herhangi bir t° için ö=ö(£,/°) 
olduğunda, tüm t >  t° için |x° -  x|| ^ ö => |x ( i;x ° ,f0) -  x|| s  e koşulunu sağlayan 
bir artı reci sayı 6 >  0 , varsa söz konusu dinamik sistem Lyapunov İstikrarlıdır.

Bu tanımda dikkat edilmesi gereken iki önemli özellik var. Bunlardan ilki, 
Lyapunov istikrarlılık kavramının yerel (local) olmasıdır. Bu tanım başlangıç 
noktasının çok yakınında olan noktalar için geçerlidir. Başka bir değişle, 
başlangıç noktasındaki sarsıntı (perturbation) eski denge noktasından fazla 
uzaklaşılmasına yol açmamalıdır. İkinci özellik ise, istikrarın sağlanması için 
sistemin eski denge noktasına gelmesine gerek yoktur. Onun çok yakınına gelmesi 
durumunda da sistem istikrarlı kabul edilmektedir. Bu durumda yerel istikrarlık 
(local stability) söz konusudur. Buna karşılık, eğer t -» «  olduğunda sistem 
daima X ’a yakınsıyorsa sistem tiimel istikrarlıdır (globally stable). Lyapunov, 
bir dinamik sistemin hangi koşulları sağlaması durumunda bu tanımlara göre 
istikrarlı olacağını göstermiştir.

Lyapunov’un bu çalışmasın rekabetçi bir ekonomide dengenin hangi 
koşullarda istikrarlı olacağı sorusuna yanıt arayan iktisatçılar açısından büyük 
önem taşımaktaydı. Arrow ve Hurwicz’in öncü çalışmalarındaki önemli 
katkı, rekabetçi ekonomiye ilişkin olarak yapılan varsayımlardan hareketle 
Lyapunov’un teoreminin sağlanması için gerekli olan koşulların neler olduğunu 
ortaya koymalarıdır. Daha önce de belirtildiği üzere, söz konusu çalışmalar bu 
koşulların çok sınırlayıcı (kabaca ikame edilebilirlik [gross substitutability] ya 
da açıklanmış tercihlerin zayıf belitinin [weak aksiom of revealed preference] 
sağlanması gibi) olduğunun görülmesine yol açmıştır. Edmond Malinvaud, 
1993’de Arrow-Debreu ve McKenzie’nin Econometric Society’nin 1952 yılı 
Aralık ayında yaptığı toplantıya sundukları tebliğlerle genel denge kuramına 
yaptıkları önemli katkıların 40’ıncı yıldönümü için yapılan bir toplantıda bu 
yaklaşımın çözüm getirmede başarılı olamadığı iki soruna dikkati çekmişti. 
Bunlardan ilki aksak rekabet İkincisi ise istikrar idi, Mukherji (2003, s. 54). 
Bu başarısızlığın iktisat alanındaki bir başka olumsuz yansıması ise bu konunun 
iktisatçıların bu konuya ilgisini azalması biçiminde oldu. Rekabetçi dengenin 
istikrarı konusunda daha sonraki yıllarda Arrow ve Hurwicz’in katkılarıyla 
ölçüşebilecek önemde bir sonuca ulaşıldığı söylenemez.14

14 Burada vurgulanmak istenen bu konuda arada geçen süre içinde hiç bir şey yapılmadığı değildir.

Bilsay Kuruç’a Armağan 7 2 5



Bu ilgi azlığının nedeninin piyasa mekanizmasının istikrarsızlığa yol açmadan 
çalıştığına ilişkin gözlemlerden kaynaklandığını söylemek zor. Çünkü son çeyrek 
yüzyılda piyasa mekanizmasına dayanan ekonomilerde istikrarsızlık giderek 
daha çok şikâyet edilen bir konu olmaya başladı. Bu olaya karşı uzunca bir 
süre hâkimiyetini sürdüren görüş, piyasa sisteminin gösterdiği istikrarsızlıkları 
azaltabilmenin yolunun rekabete daha çok yer vermekten ibaret olduğu 
biçimindeydi. Başka bir değişle, tam rekabet koşullarına yaklaşılması, piyasa 
mekanizmasının istikrarlı olması için yeterli görülüyordu. Bazılarınca “Chigago 
Okulu” olarak tanımlanan söz konusu görüşün sahipleri bu tutumlarıyla iki 
tarihsel olguya önem vermiyor görünümünü veriyorlar. Bunlardan ilki, Arrow 
ve Hurwicz’in rekabetçi genel dengenin istikrarlı olmasının, uygulamada, 
neredeyse olanaksız olduğu anlamına gelen, kanıtlamış olmaları. İkincisi ise 
Chigago okulunun kurucusu sayılan Henry Simons’un (Frank Knight ile birlikte) 
kapitalizme bakış açısının merkezinde istikrarsızlık olgusunun yatıyor olması!15

Öte yandan Lyapunov’un geliştirdiği yaklaşım istikrar sorununa bakmanın tek 
yolu değildir. Lyapunov bir dinamik sistemin başlangıç noktasında bir değişiklik 
olduğunda davranışının değişip değişmeyeceği ile ilgilenmiş ve istikrar tanımını 
da bu çerçeve içinde yapmıştı. Oysa Aubin ve Dalmedico (2002)’den de görüleceği 
üzere XX. yüzyılda dinamik sistemlerin incelenmesi farklı yollardan ilerlemişti. 
Çeşitli araştırmacılar dinamik sistemlerin özelliklerini farklı sorular çerçevesinde 
incelediler. Bu çalışmalardan da farklı sonuçlar ve istikrar/istikrarsızlık 
kavramları çıktı. Bu bağlamda, önemli bir katkı da iki Rus bilim adamının, fizikçi 
Aleksandr A. Andronov( 1901-1952) ile matematikçi Lev S. Pontryagin (1908- 
1988)’in, ortak çalışmaları oldu; Andronov ve Pontryagin (1937). Yazarlar bu 
çalışmalarında, bir düzlem üzerinde (iki boyutta) bir dinamik sistemin istikrarlı 
olmasının gerekli ve yeterli koşularını ortaya koymuşlardı. Ancak Andronov 
ve Pontryagin’in ilgilendikleri başlangıç noktasının değişmesi değil, sistemin 
kendisinin değişmesi sonucunda davranışının ne olacağı idi. Yazarlar, şu soruyu 
soruyorlardı: Bir dinamik sistem düşünelim. Bu sistemi belirleyen denklemleri 
etkileyen küçük bir şok olsun. Bu şoktan sonra sistem eskisi gibi mi hareket eder, 
yoksa hareket biçimini değiştirir mi? Yazarların koydukları ve kendi adlarıyla 

Kuşkusuz istikrar konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bu konuda dalıa fazla bilgi için, bu tür 
çalışmaların sistematik bir bütünlük içinde ele alındığı Mukherji (2003)’e ve yazarın kendisinin 
yeni bir katkısı için de Mukherji (2008)’e başvurulabilir Ancak, genel denge konusundaki yeni 
ders kitaplarına bakıldığında bunlarda rekabetçi dengenin istikrarına hem çok az yer ayrıldığı, 
hem de konunun ele alınış biçiminin Arrow ve Hurwicz’in katkılarının ötesine geçmediği 
görülmektedir. Örneğin son 20 yıl içinde yayımlanan önemli genel denge ders kitaplarından 
Ellickson (1993) ve Starr(1997) genel dengenin istikrarı konusunu hiç ele almamakta, Moore 
(2007)’de ise konuya Arrow ve Hurwcz’in öncü katkıları içinde kalınarak sadece sekiz sayfaya 
sığdırılmakla yetinilmektedir. Benzer örnekler lisansüstü düzeyde yazılmış mikroiktisat 
kitapları için de verilebilir.

15 Bu noktaya dikkatimi çeken Prof. Jamshcd Ghandhi’ye teşekkür borçluyum.
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anılan ölçüt, özünde, bir sistemin şok öncesindekine yakın bir biçimde hareket 
etmesi durumunda istikrarlı olarak kabul edilmesi biçimindeydi. Burada “yakın 
hareket etmek denildiğinde, sistemin zaman içinde hareketini betimleyen 
tüm özellikler (yörüngeler, kritik noktalar vs) itibariyle yakınlık anlamında 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla, iki değişken söz konusu olduğunda başlangıçtaki 
dinamik sistemi

dx .
« = f { x ’y )  

dt

( i )

ve sistemin yapısını etkileyen bir değişiklik olduğunda ortaya çıkan yeni 
sistemi de

dx— = p(x,y) = (x,y) + iu(x,y) 
dt
dy-jr = q(x,y) = g(x,y)+71(x,y) 
dt

(2)

biçiminde ifade edildiğinde, Andronov-Pontryagin istikrarlılık (2) ile ifade 
edilen dinamik sistemin faz portrelerinin16 nitel açıdan ( l ) ’inkine denk olması 
demektir.

Tanım 2 |Andronov-Pontryagin İstikrarlılık]: (1) ve (2) ile ifade edilen 
sistemler, bir düzlem üzerinde yer alan ve yarı çapı R olan bir disk içinde 
tanımlanmış olsun. Eğer

sup
X 2 + y 2*2

\f(x,y)-p(x,y)\+ | g(x,y)-q(x,y)\
df dp

I
df dp

dX dx
T

dy dy

1
dg dq

dx dx
T

dy dy

< Ö
(3)

16 Sezgisel olarak bu deyim sistemlerin faz eğrilerinden oluşan görüntülerinin birbirlerine 
benzemesi anlamına gelmektedir. Andronov ve Pontryagin, bu niteliği, matematiksel olarak, 
bir sistemin faz eğrilerini öteki sistemin faz eğrilerine eşleyen bir benzeryapı dönüşümünün 
(homeomorphism) var olması biçiminde ifade etmişlerdir.
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ise bu iki sistem “5-yakındır” denir. Eğer bir diferansiyel denklem sistemine 
her ö-yakın sistemin aynı faz portresi varsa, söz konusu sistem “yoğun” 17 olarak 
adlandırılır. Burada yoğun terimi, ele alınan sorun bağlamında “istikrarlı” olmak 
demektir.

Andronov-Pontryagin Teoremi yoğun sistemlerin yoğun dengeleri olacağını 
kanıtlamakta ve istikrarlı bir denge için hangi koşulların sağlanması gerektiğini 
göstermektedir.18 Bu yazı açısından söz konusu teoremin önemi, farklı bir istikrar 
kavramını ortaya koymasında yatmaktadır.

Kavramsal açıdan bakıldığında, Andronov ve Pontryagin’in oluşturdukları 
çerçeve'1' Keynes’gil iktisatta ön plana çıkan mali sistemin (dolayısıyla kapitalist 
sistemin) istikrarsız olması sorununu ele almaya daha uygun görülmektedir. 
Çünkü, her iki yaklaşımda da ilgilenilen soru sistemin yapısında bir değişme 
olduğunda bunun sistemin hareketini nitel olarak değiştirip değiştirmeyeceğidir. 
Keynes’gil iktisadın ise temel varsayımı mali sistemin son derece hareketli 
olması ve dolayısıyla ekonominin yapısında sürekli değişikliklere yol açmasıdır. 
Sorun bu değişiklikleri yok etmek değildir. Keynes’gil iktisat bu değişikliklerin 
ne zaman sistemin hareketinde nitel olarak farklı sonuçlar doğuracağı sorunuyla 
ilgilenmektedir. Keynes’gil iktisadın bir önemli sorusu da bu nitel değişikliklerin 
sistemi bir krize götürmesi tehlikesinin hangi koşullar altında ortaya çıkacağının 
kestirilmesi ve buna karşı ne tür önlemler alınabileceğinin araştırılmasıdır. 
Hyman Minsky’nin, geç de olsa 2008+ krizi sırasında önemi daha iyi anlaşılan 
katkısı bu bağlamda değerlendirilmelidir.20 

IV. F iy a t İ s t ik ra r ı  ve F iııan sa l İ s t ik r a r
1980lerin başından itibaren, uluslararası ortamlarda, finansın küreselleşmesi 

sonucunda bu tür faaliyetleri düzenlemek için ortak bazı kurallar konulması
17 “Yoğun sistemler” karşılığı olarak İngilizce’de “coarse syslems” ya da “rouglı systems”, 

Fransızca’da ise “systems grossiers” terimleri kullanılmaktadır. Andronov ve Pontryagin’in 
bu çalışmasını İngilizce’ye kazandıran Solomon Lefschetz bu özelliği sağlayan sistemleri 
“yapısal istikrarlı” (structurally stable) olarak adlandırmıştı. Bu çeviri ele alman sorunun 
özünü çok doğru yansıtmaktadır. Ancak, bu terim daha sonra Mauricio M. Peixito’nun 1959’da 
yayımlanan bir makalesinde, Andronov ve Pontryagin’in kullandığından biraz farklı bir biçimde 
tanımlanarak kullanılmıştır. Bu nedenle matematik yazınındaki uygulamaya koşut olarak bu 
yazıda da "yoğun sistem” deyimi kullanılmaktadır.

18 Bu teorem çerçevesinde ele alman denge kavramı sistemin hareket ettiğini de hesaba katmaktadır. 
Bu nedenle de (3)’de verilen ölçüt, sadece fonksiyonların kendilerinin değil, birinci birinci 
kısmi türevlerinin yakın olup olmadıklarım hesaba katacak biçimde tanımlanmıştır. Andronov- 
Pontryagin teoremine ilişkin daha geniş bilgi için Shinikov vd. (2001, s. 394-399), Aubin ve 
Dalmeidico (2002, s. 13-17)’ye bakılabilir.

19 Andronov-Pontryagin teoremi, dinamik sistemlerin incelenmesinde gelinen son nokta değildir. 
Bu konuda daha sonra özellikle ABD’li matematikçiler tarafından önemli katkılar yapılmıştır. 
Bu katkılar için Shinikov vd. (2001)’e bakılabilir.

20 Hyman Minsky görüşlerini 1960lardan itibaren pek çok yazısında gündeme getirmiştir. 
Görüşleri ışığında ABD ekonomisini değerlendirdiği ödemli yapıtı, Minsky (1986/2008)’dir.
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gereği dile getirilmeye başlanmıştı. Bu gereksinimin sonucunda ortaya çıkan 
Basel I ve Basel II uzlaşılan, “mikro sakıngan” (micro-prudential) düzenleme 
anlayışıyla hazırlanmıştı. Bu anlayışa uygun olarak da fiyat istikrarını (makro 
sorun) sağlama görevinin merkez bankalarına ve başta bankalar olmak üzere 
finansal kurumların sağlıklı olmalarının (mikro sorun) gözetim ve denetimin de 
ilgili kamu kuruluşlarına verildiği bir yapı oluşturuldu. Ancak 2008+ krizi bu 
yapının finansal sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunları çözmede yetersiz 
kaldığını gösterdi. Mikro-sakmgan yaklaşım, finansal kuruluşların sadece dışsal 
risklerle karşılaşacakları varsayımına dayanıyordu. Oysa, yaşanan olaylar finansal 
sistemin kendi işleyiş biçiminden kaynaklanan ve sistemin işleyişini ciddi ölçüde 
tehdit eden içsel risklerin olduğunu ortaya çıkardı. Bir mali kurumun davranışı, 
diğer mali kurumlan etkiliyor ve onlar da davranışlarını değiştiriyorlardı. Bu bir 
yandan dışsallık (externality) olayının öneminin vurgulanmasına yol açarken, öte 
yandan da finansal sistemin sürekli bir değişim içinde olmasının doğası gereği 
olduğu görüşünü bir kez daha doğruluyordu. Ancak, yaşananlar bu hareketliliğin 
toplumsal zararı çok yüksek krizlere yol açabileceğini de göstermişti. Bu da 
“fiyat istikrarı” kavramının yanı sıra bir de “finansal istikrar” 21 kavramının ele 
alınması gereğini hemen her ülkede ve uluslararası forumlarda (örneğin G20) 
gündeme getirdi.

Bu çalışmada ele alman sorun açısından bakıldığında finansal istikrar, fiyat 
istikrarından farklı bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Fiyat istikrarı söz 
konusu olduğunda, genel fiyat düzeyini32 etkileyen bir şok söz konusudur. Bu 
başlangıç noktasında bir sarsıntı (perturbation) olarak düşünülebilir. Bu durumda, 
fiyat istikrarını sağlamaktan sorumlu olan yetke, yani merkez bankası, bu sarsıntı 
sonunda sistemin dinamik davranışının eskisine yakın olup olmadığına bakar. 
Eğer yakınsa, yani genci fiyat düzeyindeki hareketler, bu sarsıntıdan önceki 
durumda öngörülenlerden fazla farklılaşmıyorsa (örneğin enflasyon merkez 
bankasının kamuya açıkladığı bantlar içinde kalıyorsa) merkez bankası sistemin 
işleyişine karışmaz. Öyle değilse, elindeki araçları kullanarak, sistemin hareketini 
etkilemeye çalışır. Dolayısıyla, fiyat istikrarı sorunu ile ilgilenen bir merkez 
bankasının Lyapunov istikrarlılık ile ilgilenmesi anlamlıdır.

Finansal istikrar söz konusu olduğunda ise, sarsıntıya maruz kalan başlangıç 
noktası değil, sistemin kendisidir. Buna yol açan nedenlerin önemli bir kısmı, 
dışsal değil, içseldir. Yani finansal sistemin işleyişinden kaynaklanır. Finansal 
sistem, kendi içinde rekabet, yeni buluşlar ya da hatalar gibi nedenlerle devamlı 
değişim, öte yandan da yapısı gereği karşılıklı etkileşim içindedir. Böyle
21 Finansal istikrar kavramı konusunda bir uzlaşma olduğu söylenemez. Bu kavrama ilişkin olarak 

verilen farklı tanımlar için Davies ve Green (2010, Bölüm 3)’ e bakılabilir. Ancak bu tanımlar 
incelendiğine, hemen hepsinin finans sistemini oluşturan kurumların (piyasalar, mali kurumlar) 
“ istikrarının korunmasına” olmaların önem verdikleri görülmektedir.

22 Genel fiyat düzeyi, uygulamada çoğunlukla, tüketici fiyatları endeksi ile ifade edilmektedir.
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olduğu için de, finansal sistemdeki değişikliklerin sürekli olarak gözetlenmesi, 
değerlendirilmesi gerekir. Bir sarsıntı sonuçta sistemi krize götürebilecek 
finansal istikrarsızlık yaratıyorsa, ilgili yetkelerin ellerindeki araçları kullanarak 
buna müdahale etmesi söz konusu olacaktır. Bu müdahale ise sistemin sarsılan 
yapısını “düzeltmeye” yönelik olacaktır. Bu çerçeve içinde bakıldığında, finansal 
istikrar sorunu açısından Andronov-Pontryagin istikrar kavramı daha anlamlı 
görünmektedir.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere fiyat ve finansal istikrar kavramları 
için uygun istikrar göstergelerinin ve araçların aynı olması için bir neden yoktur. 
Ancak, bu iki sorunu farklı kılan, istikrar göstergeleri ile araçlar arasındaki 
farklılık değil, istikrarsızlığa yol açan sarsıntının kaynağının değişik olmasıdır. 
Fiyat istikrarı, sistemin başlangıç durumunu, finansal istikrar ise sistemin yapısını 
etkileyen sarsıntıların sonuçlarıyla ilgilidir.23

Finansal istikrarsızlık sistemin yapısına ilişkin bir sorun olduğu için de, bunu 
gidermeye yönelik müdahalenin yapıya ve yapıyı oluşturan finansal kurumlara 
yönelik olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla, bu durumda bir yandan finansal 
sistemin işleyişinin ayrılmaz bir parçası olan istikrarsızlığın bir krize yol açıp 
açmayacağının değerlendirilmesi (merkez bankasının görevi), öte yandan da 
finansal sistemi oluşturan kurumların her birisi düzeyinde uygun önlemler 
alınması (düzenleyici yetkesinin görevi) gerekecektir. Bunun ise ilgili kurumlar 
(merkez bankası ve düzenleyici yetkeler) arasında iyi tanımlanmış kurallara 
dayalı bir eşgüdüm sağlanmasının gerektiği açıktır. Bunun için, finansal istikrarın 
sağlanabilmesi için, fiyat istikran için geliştirilen yapı uygun olmayabilir. Öte 
yandan ekonomik yaşamı köklü bir biçimde etkileyebilecek bu tür kararlar siyasal 
iktidar dışlanarak alınamaz. Siyasal iktidarın bu karar alma sürecine girmesi ise, 
kaçınılmaz olarak, merkez bankası ve düzenleyici yetkelerin bağımsızlıklarının 
nasıl korunacağı sorusunun yanıtlanmasını gerektirecektir. Söz konusu iki amacı 
bir arada gerçekleştirmek bir ekonominin sağlıklı gelişebilmesi için zorunludur. 
Ancak bunun için nasıl bir kurumsal çerçevenin oluşturulmasının uygun 
olacağı sorusunu yanıtlamak o kadar kolay değildir. Konu aslında iktisattaki 
teknik karşılığı ile bir “mekanizma tasarımı” (mechanism design) sorunudur ve 
ancak bu çerçeve içinde ele alındığında kalıcı çözüm bulmak olanaklıdır. Bu 
yapılmadığında, güncel siyasal kaygıların hâkim olduğu bir düzenleme yapılması 
ve bunun da sistemin karşılaşabileceği yeni sorunları çözmede aciz kalması 
olasılığı yüksektir.

23 Finansal istikrar bağlamında üzerinde çok durulan konuların başında varlık (asset) fiyatlarının 
hesaba katılması gelmektedir. Bu, daha çok sayıda fiyatı kullanma arzusundan değil, varlık 
fiyatlarının, finansal istikrarı bozmakla birlikte fiyat istikrarını o kadar etkilemeyen yapısal 
değişikliklerin etkilerini görebilmek için gösterge olabilecekleri için gerekli görülmektedir.
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 
“Kritik Eşik”

B. Ali Eşiyok*

“...Türkiye ekonomisi... sanayileşmenin kritik bir eşiğine gelmişti. 
Ya bu eşik atlatılacak ve sanayileşm eye devam edilecek y a  da 
sanayileşm e durdurulacak bundan vazgeçilecekti. Dördüncü  

Plan ’da  sanayileşm eye hızlı tempoda devam kararı alındı. İstenen 
şey, ara malları ve yatırım  malları sektörlerinde yen i yatırım lar  

ve yüksek kapasite kullanımıyla, iç kaynaklan artırabilmekti... 
Eğer ara mallarında ikame tam am lanır ve yatırım  mallarında  

hızlı gelişm e sağlanırsa, beş yılsonuııda (1983 ’de) Türkiye kritik 
eşiği atlamış olabileceği gibi, ekonominin kaynak sorunu da kendi 

üretkenliği He önem li ölçüde çözüme ulaşmış olacaktı 1

1. G iriş

Türkiye’nin sanayileşme sürecinde iki dönem dikkat çekicidir. Bu dönemler 
devletçi, müdahaleci olarak kavramsallaştırılan I930-19392 dönemi ve

* Kıdemli Uzman İktisatçı. Türkiye Kalkınma Bankası, e-posta: Ali.Esiyok@kalkinma.com.tr
1 Bilsay Kuruç (1987a). “Türkiye’nin Sanayileşmesinde Kamu Sektörü ve Planlama”, 1987 

Sanayi Kongresi Bildirileri, Ankara. TMMOB Yayını, s.259.
2 Cumhuriyet tarihinin en parlak sanayileşme dönemlerinden birini temsil eden, ancak bu 

çalışmanın kapsamı dışında kalan 1930-1939 dönemine ilişkin ayrıntılı olarak bkz. Ahmet 
Hamdi Başar (1931). İktisadi Devletçilik, C.2, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi; 
Ahmet Mamdi Başar (1933). İktisadi Devletçilik, C.2, Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim 
Şirketi; B. Ali Eşiyok (2009). “Sanayi Planlarından 1947 İktisadi Kalkınma Planı'na: Bir 
Dönüşümün Kısa Öyküsü”, Memleket, Sayı. I I , Cilt. 4, s.86-131; Bilsay Kuruç (1987b). 
Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, Ankara. Bilgi Yayınevi; Bilsay Kuruç (1988). Belgelerle 
Türkiye İktisat Politikası (1929-1932), 1 .Cilt. Ankara. AÜSBF Yayını; Bilsay Kuruç (1993). 
Belgelerle Türkiye İktisat Politikası (1933-1935), 2.Cilt, Ankara. AÜSBF Yayını; Bilsay 
Kuruç (1999a). “Cumhuriyet Döneminde İktisat Politikası Üzerine Gözlemler”, Bilanço 
1923-1998, İstanbul. Tarih Vakfı Yayınları, s.21-31; Bilsay Kuruç (1999b). “ 1930’ların Sanayi 
Hareketinde Unutulanlar ve Az Bilinenler”, 75 Yıldan Çarklar'dan Chip'lere, İstanbul. Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, s.85-106; Gülten Kazgan (1999). Tanzimattan XXI. Yüzyıla Türkiye 
Ekonomisi (I.Basım), İstanbul: Altın Kitaplar; Haldun Derin (1940). Türkiye’de Devletçilik, 
İstanbul. Çituri Biraderler Basımevi; İlhan Tekeli ve Selim İlkin (1982). Uygulamaya Geçerken 
Türkiye'de Devletçiliğin Oluşumu, Türkiye Belgesel İktisat Tarihi Serisi, No.3, Ankara. ODTÜ 
Yayını: İlhan Tekeli ve Selim İlkin (1983). 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi 
Politika Arayışları, Ankara. ODTÜ Yayını; İsmet İnönü (1933). “Fırkamızın Devletçilik Vasfı", 
Kadro, Sayı.2(22), s.4-6; Korkut Boratav (1976). “Büyük Dünya Bunalımı İçinde Türkiye’nin
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ithal ikamesine dayalı, planlı kalkınma dönemi olarak nitelendirilen 1963- 
79 dönemidir. Gelişmiş merkez ülkelerin İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
yaşadıkları Keynesçi politikalara dayalı uzun dönemli genişleme dalgasının 
Türkiye ekonomisine yansıması 1960’ların başında gerçekleşmiş, Türkiye’nin 
uygulamaya koyduğu planlı kalkınmaya dayalı iktisat stratejisinde uluslararası 
Keynesçilik politikaları etkili olmuştu. Başka bir anlatımla, 1930’lı yıllarda 
uygulanan devletçi sanayileşme stratejisinde olduğu gibi, planlı kalkınma dönemi 
uluslararası işbölümüne rağmen değil, dünya ekonomisiyle eklemlenme tarzının 
farklılaştığı bir birikim modeli olarak gündeme gelmişti3. Ancak, bu çalışmanın 
öznesini oluşturan Dördüncü Plan, benimsediği sanayileşme stratejisi açısından 
uluslararası işbölümüne aykırı öğeler taşıması nedeniyle, 1930’lı yıllardaki 
sanayi planlarına ve 1946 İvedili Sanayi Plam’na daha yakın durmaktaydı.

Planlı kalkınma döneminde ilk üç plan boyunca sanayide önemli gelişmeler 
sağlanmış, ancak ara (ara mallarının üretiminde sağlanan önemli gelişmeye 
karşın) ve yatırım mallarının üretimine dayalı ileri aşamaya geçilememişti. 
Türkiye sanayinin geldiği noktayı göz önüne alan Dördüncü Plan, ara ve yatırım 
mallarının üretimine öncelik vererek, sanayide derinleşmeyi ve böylelikle “kritik 
eşiği” aşmayı amaçlamaktaydı. Plan, ara ve yatırım mallarında sağlanacak 
gelişme sonucunda, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltarak, kendi teknolojisini 
üretebilecek yetkinliğe ulaşmasını ve dış pazarlarda rekabet edebilecek bir 
kapasiteye kavuşmasını öngörmekteydi.

Dördüncü Plan dünya ekonomisinin yeniden yapılandığı, ithal ikameci 
sanayileşme stratejisinin ve uluslararası Keynesçiliğin ve bunların bir yansıması 
olarak planlı kalkınma paradigmasının önemli saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir 
konjonktürde hazırlanmıştı. Dördüncü Plan’ı hazırlayan kadrolar, Batı’da etkisini 
giderek artıran “Arz Yönlü”, “Monetarist” iktisat politikalarına rağmen, tempolu 
kalkınma yönünde tercihlerini ortaya koyacaklardı. Bu tercih, başta Dünya 
Bankası olmak üzere kapitalizmin üst yapı kurumlan tarafından ciddi bir dirençle 
karşılaşmıştı. Dördüncü Plan’ın ortaya koyduğu sanayileşme çizgisinden rahatsız 
olan kapitalizmin üst yapı kurumlan, Dördüncü Plan’ın öngördüğü sanayileşme

Gelişme ve Sanayileşme Sorunlart:1929-l939”, Ankara. Makine Mühendisleri Odası Sanayi 
Kongresi, s.3-15: Korkut Boratav (2003).Tiirkiye İktisat Tarihi 1908-2002 (7.Baskı), Ankara. 
İmge Kitabevi; Korkut Boratav (2006). Türkiye 'de Devletçilik, Ankara. İmge Kitabevi; Muhlis 
Ete (1934). “Devletçilik ve Planlı İktisat”, Ekonominin Bugünkü Meseleleri, İstanbul. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk ve İçtimaiyat Enstitüsü Neşriyatı, s .92 -118; Serdar Şahinkaya (2009). Gazi 
Mustafa Kemal Döneminde Cumhuriyet Ekonomisinin Inşaast, Ankara. ODTÜ Geliştirme 
Yayıncılık.

3 Örneğin, OECD 1962 yılında “Türkiye’nin Uzun Dönemli Gelişme Sorunları için Çalışma 
Grubu” kurmuş, grubun amacı “Türkiye’nin kalkınma planı uygulamasında yardım sağlamak” 
olarak belirlenmişti (Bilsay Kuruç (2010). “Bir Planın Anatomi Politiği:Dördüncü Plaıı’ın 
Ha/.ırlaııışı ve Sonu”, Ergün Tiirkean (haz.), Atilin Sönmez 'e Armağan Türkiye ’de. Planlamanın 
Yükselişi ve Çöküşü 1960-1980". İstanbul. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 401).
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stratejisinin terk edilerek, Türkiye’nin düşük katma değer yaratan sektörler 
temelinde dünya ekonomisi ile bütünleşmesini telkin etmeye başlamışlar, 
Dördüncü Plan’ın yerine uygulanması gereken alternatif raporlar üreterek, 
Plan’ın tasfiyesi yönünde sistematik bir çabaya girmişlerdi. İç dinamiklerdeki 
gelişme de bu sürece katkı sağlamış, böylelikle Dördüncü Plan uygulanmayarak, 
Türkiye’nin izleyen yıllardaki sanayileşme ufku büyük ölçüde karartılmıştı.

Bu çalışmada esas olarak Dördüncü Plan’ın öngördüğü sanayileşme çizgisi 
ve sanayileşmede “kritik eşik” kavramı üzerinde durularak, Plan’ın öngördüğü 
sanayileşme çizgisinin tasfiyesi çözümlenmektedir. Bu çerçevede giriş bölümünü 
izleyen ikinci bölümün konusunu, Türkiye’de planlı kalkınma yılları ve iktisadi 
dönemler ve aşamaları itibariyle sanayinin ve ulusal gelirin büyüme hızlarında 
meydana gelen gelişmelerin panoramik bir değerlendirmesi oluşturmaktadır. 
Dördüncü Plan’da öngörülen sanayide kritik eşiği aşma hedefi üçüncü bölümde 
incelenirken, Plan’ın öngördüğü sanayileşme stratejisinin tasfiyesinde rol 
oynayan aktörlerin çözümlenmesi dördüncü bölümün konusunu oluşturmaktadır. 
Beşinci ve son bölümde ise çalışmanın bulguları değerlendirilmektedir.

2 .T ürk iye’de Planlı K alkınm a Y ılları ve İktisadi Dönem ler  
İtibariyle Sanayinin ve Ulusal G elirin Büyüm e H ızları: Panoram ik  
Bir Bakış

Bu bölümde kısaca planlı kalkınma yılları olarak tanımlanan 1963-1979 
dönemine ilişkin panoramik bir değerlendirmenin yapılması ve iktisadi dönemler 
ve aşamaları itibariyle sanayinin ve ulusal gelirin büyüme performansında 
meydana gelen gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Türkiye ekonomisinde 1950’li yıllarda uygulanan plansız, programsız iktisat 
politikaları krizle sonuçlanırken, II. Dünya Savaşı süresince biriken ticaret 
sermayesinin savaş sonrasında üretken sermayeye dönüşme süreci, Türkiye’nin 
1960’lı yıllarda planlı kalkınma stratejisine geçişini önceleyen öğelerden birisiydi. 
Türkiye’nin planlı kalkınma sürecinc geçişte etkili olan diğer temel bir öğe ise 
savaş sonrası merkez ülkelerde Keynesçi politikaların uygulanmaya başlanması 
ve bunun çevre ekonomilere yansıması olarak uluslararası Keynesciliğin 
gündeme gelmesi idi. Kapitalizimin savaş sonrası genişleme evresinde, başla 
OECD olmak üzere kapitalizmin üstyapı kuramlarının telkinleri, Türkiye’nin 
planlı kalkınma modeline geçişte etkili olmuştu4. Başka bir ifadeyle, 1960’lı

4 Konuya ilişkin detaylı olarak bkz. Atilla Karaosmanoğlu (2003). Planlı Kalkınma Serüveni 
1% 0’larda Türkiye'dePianh Kalkınma Deneyimi (Panel), İstanbul. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, s .12; Atilla Sönmez (1967). “The Re-Emergence o f the Idea Planing and Scope 
an the Targets o f the 1963-1967 Plan", Plaııing in Tıırkey, S.İlkin ve E.İnanç (cd.), Ankara. 
METU Yayını, s. 32; Bilsay Kurııç (2010). s.359 ve 401; Güllen Kazgan (2003). “Türkiye 
Baskı Altında”, İktisat, Sayı.440, s.26; OECD (1963).Economie Surveys: Tıırkey. Paris, s.7;
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yıllarda gündeme gelen ithal ikameci ve planlı kalkınma paradigması mevcut 
uluslararası işbölümüne rağmen değil, savaş sonrası dönemin Fordist birikim 
rejimi ve Kcynesçi politikaların Türkiye ve çevre ekonomilere yansıması olarak 
gerçekleşmişti. Uluslararası Keynesçilik doğumundan yaklaşık 15 yıl sonra, 
Türkiye’de yerel şartların etkisiyle değişime uğrayarak gelişmiş, yaygın ve etkili 
bir kamu kesiminin varlığı ile birlikte, hiç bir zaman piyasa ekonomisini yok 
sayan bir nitelik kazanmamıştı.5

Beş yıllık planlar kamu yatırımları için “zorunlu”, özel kesim yatırımları için 
ise “yol gösterici” hedefler öngörmekte idi. Özel kesimin belirtilen hedeflere 
ulaşması için mali teşvikler ve koruma politikaları ile özendirilmesi amaçlanmıştı. 
Dönemin en temel kumrularının başında gelen DPT, özel yatırımların teşviklerden 
yararlanıp yararlanamayacağına karar vererek kaynak tahsisinde etkili bir araca 
sahip olmuştu. Devlet, yerli sanayiyi dış rekabetin yıkıcı etkisinden koruyacak 
önlemleri alarak, bazı temel mal ve hizmetlerin üretimini üstlenerek, kaynak 
dağılımını kontrol eden mekanizmaları kullanarak, çalışma yaşamına ve işçi- 
işveren ilişkilerine yönelik yasal-kurıımsal düzenlemeleri yaparak kalkınmanın 
en temel aktörlerinden biri olmuştu6. Yurt içi üretimin başlamasıyla birlikte 
uygulanan ithalat yasakları ve ithalat kotaları henüz kurulmakta olan sanayiye 
önemli ölçüde koruma sağlamıştı7.

Türkiye, 1930’lu yıllarda yaşadığı hızlı sanayileşme temposunu bu kez 
planlamaya dayalı ithal ikameci sanayileşme stratejisi döneminde yakalamıştı. 
Ahmad’ın8 “...bu neredeyse bir sanayi devrimiydi ve pek az Üçüncü Dünya

OECD (1966). Economic Surveys: Tıtrkey, Paris, s.5; Oklar Türel (2004). “Türkiye’de Merkezi 
İktisadi Planlama Üzerine Bir Deneme, Selim İlkin vd.(ed.), Ilhan Tekeli İçin Armağan Yazılar, 
İstanbul. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.317; Mehmet Türkay (2000). “Devlet, Ulusal Kalkınma 
ve Kapitalizmin Dinamikleri”, İktisat, Sayı.404, s. 13; Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk 
(2001). Türkiye Ekonomisi (II.B asım ), İstanbul. Remzi Kitabevi, s.l42;Türkel Minibaş 
(2003).’’Liberalleşme Yolunda 80 Yıl”, İktisat, Sayı.440, s.20.

5 Türel’e göre Uluslararası Keynesciliği Türkiye’ye taşıyan üç kanal söz konusuydu: “Salt 
Keynesçilik”, “Walrasgiller” ve “Neoklasik Sentez”. “Salt Keynesçilik” bu okula mensup 
iktisatçıların geliştirdiği büyüme modelleri ve talep idaresi kanalı ile taşınırken, “Neoklasik 
Sentez” Abramovvitz ve Slovv’un teknolojik gelişmenin iktisadi büyüme üzerindeki etkisini 
analiz eden kanalla taşınmıştı. Bu kanalın Türkiye'ye yansımasını TÜBİTAK'ın kuruluşunda 
izlemek mümkündü. Üçüncü kanal olan “Walrasgiller”in Türkiye’ye yansıması ise çok sektörlü 
endüstriler-arası iktisadın araştırma gündemine taşınması yoluyla gerçekleşmişti (Oktar Türel 
(2007). “Keynesgil İktisadın Türkiye’ye Yansımaları”, Mülkiye, Sayı.254, s.317)).

6 Korkut Boratav ve Ergün Türkcan (1993). Türkiye ’de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Killer, 
İstanbul.Tarilı Vakfı Yurt Yayınları, s. 16.

7 H. Okan Aktan ve Tercan Baysan (1985). “Türk Ekonomisinin Dünya Ekonomisine 
Entegrasyonu: Liberasyon, Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Optimum Politikalar”, ODTÜ 
Gelişme Deıgisi, Sayı. 12( 1 -2), s.60.

8 Feroz Ahmad (2002). Modern Türkiye’nin Oluşumu (3.Basım), İstanbul. Kaynak Yayınları, 
s. 160.
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ülkesinin başardığı bir atılımdı” cümlesi ile nitelendirdiği planlı kalkınma yılları, 
Türkiye'nin sanayileşme tarihi açısından “devletçi, müdahaleci” dönem olarak 
nitelendirilen 1930’lu yıllardan sonra en parlak ikinci sanayileşme dönemini9 
temsil etmekteydi.

İktisadi dönemler itibariyle Türkiye’nin sanayi sektöründe ve ulusal gelirinde 
meydana gelen gelişmeleri ampirik olarak gösteren Tablo 1 bulgulan incelendiğinde, 
sanayide “yeniden inşaa ve devletçilik” olarak tanımlanan dönemde sağlanan yıllık 
ortalama % 10.3 büyüme oranına sonraki hiç bir ana ve alt dönemde ulaşılamamıştı. 
Bu dönemde sanayinin yüksek gelişme hızına katkı yapan en temel gelişme, “sanayi 
planlarına dayalı devletçi korumacı” döneminde sağlanan yıllık ortalama % 11.7 
oranındaki yüksek büyüme oranı sayesinde ulaşılmıştı10.

Türkiye’de sanayileşme hızının en tempolu arttığı ikinci dönem ise planlamaya 
dayalı, ithal ikameci sanayileşme stratejisinin uygulandığı 1963-1979 ana 
döneminde ve bu dönemin “hızlı ithal ikamesi” aşamasında sağlanmıştı". 
Planlamaya dayalı ithal ikameci sanayileşme stratejisi döneminde sanayi yıllık 
ortalama % 8.4 oranında büyürken, bu dönemin hızlı ithal ikamesi aşamasında 
yıllık ortalama %1 0.1 oranında büyüyerek, “sanayi planlarına dayalı devletçi 
korumacı” dönemden sonra en yüksek büyüme oranına ulaşılmıştı.

Arızi bir dönemi ifade eden 1940-1948 yılları arasında gerçekleşen negatif 
sanayileşme oranı istisna kabul edilirse, normal dönemler ve alt dönemler 
içerisinde sanayi sektörünün yıllık ortalama büyüme oranının “Neo-Libcralizm 
ve aşamaları” döneminde önemli ölçüde aşındığı izlenmektedir: 1980-2006 
döneminde sanayi sektörü yıllık ortalama % 5.4 oranında büyürken, “ IMF 
denetiminde yakın izleme” aşamasında (I998-2006)12 sanayi sektörü % 4.0

9 Çalışmada kullandığımız iktisadi dönemler, Türkiye’nin iktisadi gelişme evrelerini daha iyi 
yansıttığını düşündüğümüz Boratav ve Türel’den esinlenilerek hazırlanmıştır: Korkut Boratav 
(2003).Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002 (7.Baskı), Ankara. İmge Kitabevi; Oktar Türel (1999). 
"İktisadi Gelişme Süreçleri 1923-1998”, Bilanço 1923-1998, II. cilt, İstanbul. Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları.

10 Bu dönemdeki tempolu sanayileşmenin arkasında, “devletçilik” ve “korumacılık" politikalarının 
bir sentezine dayanan sanayileşme stratejisi etkili olmuştu. Dönemin özelliklerine ilişkin 
ayrıntılı olarak bkz.dipnot 2.

11 Planlı döneme ilişkin kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Türkiye'de Planlamanın Yükselişi 
ve Çökiişii 1960-1980, Atilla Sönmez’e Armağan, Ergün Türkcan (lıaz.), İstanbul. Bilgi 
Üniversitesi Yayınları. Çalışmanın üçüncü bölümünde DPT’de Müsteşar olarak görevde 
bulunan Kuruç (2010). s.357-410 ve İktisadi Planlama Daire Başkam olan Oktar Türel'in 1978- 
79 yakın dönem iktisat stratejilerini çözümleyen makaleleri yer almaktadır. Kuruç ve Türel'e 
ait bu iki makalenin yakın dönem Türkiye tarihini anlamak için başvurulacak birer başyapıt 
niteliğinde çalışmalar olduğunu belirtmek gerekir. Bkz. (Oktar Türel (2010). “Türkiye'de 1978- 
79 Bunalımı ve Merkezi İktisadi Planlama" Ergün Türkcan (haz.). Atilla Sönmez'e Armağan 
Türkiye’de Planlamanın Yükselişi ve Çökiişii 1960-1980, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
s. 411-441).

12 Bu çalışmada kullandığımız iktisadi dönemleştirmenin 2006 yılında bitmesi nedeniyle okuyucu.
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oranında ancak büyüyebilmişti. Cumhuriyet döneminin (1924-2006) yıllık 
ortalama sanayi büyüme oranının %6.7 olduğu göz önüne alınırsa, “Neo- 
Liberalizm ve aşamaları” nda gerçekleşen sanayi sektörü büyüme performansının, 
“Planlı dönemler” ve “Cumhuriyet’in 83 yılı” ortalama büyüme oranlarının 
oldukça altında kaldığını belirtmek gerekir.

Tablo 1 :İktisadi Dönemler İtibariyle Ulusal Gelirin ve Sanayinin 
Büyüme Oranları (%)

İktisadi dönem ler Dönemin Özellikleri Sanayi GSM H

1.1924-1939 Y eniden inşa ve dev letçilik 10.3 7.9

la . 1930-1939
Sanayi p lan larına  dayalı ko rum acı, devletçi 
dönem

11.7 6.0

2 .1940-1948 Savaş y ılları ve sonrası -0.3 0.1

3 .1949-1962 D ünya ekonom isiy le  ek lem lenm e denem esi 7.5 5.5

4 .1963-1979 Plan lam aya dayalı ithal ikam esi ve aşam aları 8.4 5.4

4a. 1963-1970
T üketim  m allarına  ağ ırlık  veren , hızlı ithal 
ikam esi

10.1 6.1

4b. 1971-1979
A ra ve yatırım  m alların ın  ikam esine dayalı 
“ ile ri”aşam a 6.9 4.8

5.1980-2006 N eo-L ibera lizm  ve aşam aları 5 .4 4.2

5a. 1980-1989 G öreli libera lleşm e 6.0 4.0

5b. 1990-1997 S erm aye hareketlerin in  tam  liberalizasyonu 6.2 5.2

5c. 1998-2006 IM F denetim inde yak ın  izlem e 4.0 3.5

6. (1924-2006) C um huriyetin  83 yılı 6.7 4 .9

7. ( la + 4 ) Planlı dönem ler 9.6 5.6

8. ( l- ( la )+ 2+ 3+ 5) P lansız  dönem ler 5.3 4.6

K aynak ve Notlar: T U IK  v e rile rin d en  h areketle  kendi h e sap lam am ız .Ik tisad i dönem ler 
itibariy le  bü y ü m e o ran la rı y ıllık  o rta lam a  değerle ri gö ste rm ek ted ir . H esap lam alarda  1969 
y ılın d an  itibaren  T Ü İK  yeni m illi g e lir  serisi k u llan ılm ış tır . T Ü İK , 2008  y ılın d a  1998 
fiy a tla rın a  gö re  o lu ş tu rd u ğ u  G S Y İH  se rile rin i 1998 ve son rası için g ü n ce lle ş tirm iş tir . 
Ç a lışm ad a  g eçm iş y ılla r la  k a rş ıla ş tırm a  im kân ı verd iğ i için 1987 fiya tları ile G SM H  
serile ri k u llan ılm ıştır .

“ IMF denetiminde yakın izleme” döneminin 2006 yılında bittiği kanısına yatmamalıdır. Söz 
konusu dönem biçimsel olarak 4 Mayıs 2008 yılında bitmiş olmakla birlikte, döneme ilişkin 
makro ekonomik politikalar özü itibariyle kesintisiz devam etmektedir.
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Tablonun son iki satırında gösterilen “planlı dönemler”e ve “plansız dönemler”e 
ilişkin sanayinin yıllık ortalama büyüme performansları incelendiğinde son derece 
çarpıcı bulgularla karşılaşılmaktadır. Buna göre “planlı dönemler”de sanayi yıllık 
ortalama % 9.6 oranında büyürken, “plansız dönemler”de ancak %5.3 oranında 
büyiiyebilınişti. Tabloda gösterilen tüm ana ve alt dönemler içerisinde sanayinin 
en hızlı büyüdüğü yıllar “planlı dönemler” idi: Sanayi planlarına dayalı 1930— 
1939 döneminde sanayi yıllık ortalama % 11.7 oranında büyürken, planlamaya 
dayalı ithal ikameci dönemin bütününde %8.4 ve bu dönemin hızlı ithal ikamesi 
aşamasında ise % 10.1 oranında büyümüştü.

İktisadi dönemler itibariyle ulusal gelirin yıllık ortalama büyüme oranlarının 
gelişimi incelendiğinde ise, en tempolu yıllık ortalama büyüme oranının % 7.9 
oranı ile “Yeniden inşa ve devletçilik” döneminde gerçekleştiği, bu dönemi % 6.1 
oranı ile “Planlamaya dayalı ithal ikamesi” nin “hızlı ithal ikamesi” aşamasının 
izlediği saptanmaktadır. Cumhuriyet döneminde sağlanan % 4.9 oranındaki 
yıllık ortalama ulusal gelir artış oranı göz önüne alındığında, “Neo-liberalizm 
ve aşamaları”nda gerçekleşen % 4.2 oranındaki büyüme performansının tüm 
iktisadi dönemler arasında en düşük büyüme oranını temsil ettiği belirtilmelidir. 
“IMF denetiminde yakın izleme” aşamasında sağlanan % 3.5 oranındaki 
büyüme oranının (1940-1948 dönemi istisna kabül edilirse) en düşük büyüme 
oranını temsil ettiği de vurgulanmalıdır13. Ulusal gelirin büyüme oranının “planlı 
dönemler” de “plansız dönemler”e ve Cumhuriyet’in ortalama büyüme oranına 
göre daha tempolu arttığı dikkat çeken diğer bir bulgudur.

3. Dördüncü Plan ve “K ritik E şik”

Planlı kalkınma döneminde dış finansmana ağırlık verilmeden, büyük 
ölçüde ulusal kaynaklar kullanılarak sanayileşme sürecinde önemli gelişmeler 
sağlanmıştı. İthal ikamesinin iç tasarruflara dayalı temel tüketim mallarının 
üretimine dayalı “hızlı” aşamasında, daha önce ithal edilen sanayi mallarının 
yurt içi üretimi gerçekleştirilerek dışa bağımlılık büyük ölçüde azaltılmıştı. 
Bu dönemde sağlanan yüksek birikim ve büyüme sonucunda, imalat sanayi 
ekonominin sürükleyici gücü olmuştu'4. Temel tüketim mallarının üretiminde

13 1980 vc sonrasında gerçekleşen düşük büyüme hızlarının Türkiye’nin artık bir “olgun” ekonomi 
aşamasına geçtiği, bu nedenle doğal karşılanması gerektiği savı, Türkiye ekonomisinin 
yapısal özellikleri göz önüne alındığında anlamlı gözükmemektedir: Türkiye, merkez “olgun” 
ekonomilerde olduğu gibi henüz emek rezervlerini büyük ölçüde tüketememiş, önemli 
boyutlara varan “atıl” emek rezervlerine sahip, “yaygın büyüme” özellikleri ağır basan bir yapı 
göstermektedir. Başka bir anlatımla, Türkiye’nin büyüme sürecinde teknolojik sıçramalar, hızlı 
teknik ilerlemeler, beşeri sermaye stokunda meydana gelen niteliksel bir sıçrama ve bunların 
sonucunda gerçekleşen verimlilik artışları belirleyici olmamakta, olgun ekonomilere özgün 
“yoğun büyüme” olgusu tüm sektörlerde gözlenmemektedir.

14 Uğur Eser (1993).Türkiye 'de Sanayileşme, Ankara. İmge Kitabevi, s.64.
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önemli gelişmeler sağlandıktan sonra, Dördüncü Plan ile birlikte ara ve yatırım 
mallarının yerli üretimi hedeflenmiş, sanayileşmede “krtik eşiğin” aşılması, 
sanayileşme stratejisinin temel amacı olarak ortaya konmuştu.

1945’lerden 1970’li yılların ortalarına kadar süren kapitalizmin “altın çağ” ı, 
1970’Ii yılların ortalarından itibaren derin bir krizle karşı karşıya kalmış, 
Batı’da Keynesçi efektif talep yönelimli politikalar ve bunun çevre ülkelere 
yansıması olarak gündeme gelen uluslararası Keynesçi politikalar önemli 
saldırılara uğramaya başlamıştı. Başka bir anlatımla, “ 1970’li yıllardaki dünya 
ekonomik ve entelektüel konjonktüründe Uluslararası Keynescilik ve ithal 
ikameci sanayileşme ardındaki iktisat politikası analizleri ile bu politikaların 
uygulama araçları, ciddi meydan okumalarla karşı karşıya bulunuyordu15”. 
Yaşanan kriz ortamına, değişen ve gittikçe ağırlaşan uluslararası konjonktüre 
rağmen, Dördüncü Plan’ı hazırlayan kadrolar tercihlerini “kendi teknolojisini 
üreten ve dış pazarlarda rekabet edebilen” bir sanayinin yaratılması yönünde 
kullanacaklar,l6bu durum Dördüncü Plan’da şu şekilde ifade edilecekti: “ ... 
sanayiye giderek kendi teknolojisini üreten ve dış pazarlarda rekabet edebilen 
bir kimlik kazandırma çabalarını başlatacak, bu nedenle imalat sanayinde üretim 
yanında, kalite ve teknolojinin iyileştirilmesi ve üretilmesine yönelik, sanayi ile 
organik bir ilişki içinde ve üretime dönük bir biçimde teknolojik araştırma ve 
geliştirme birimlerinin geliştirilmesi’’’’sağlanacaktır.

Sanayide yapısal değişme imalat sanayi üretimi içerisinde ara ve yatırım 
mallarının artan payını ifade eden bir kavramdı. Başka bir anlatımla, imalat 
sanayi üretim yapısının giderek daha sofistike bir yapıya kavuşması, yüksek 
katma değer üreten sektörlerin toplam katma değer içerisindeki payının artması 
olarak yorumlanmaktaydı. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, Dördüncü Plan’ın 
temel hedefinin ekonomide ara ve yatırım mallarının üretiminde yoğunlaşarak 
ithal ikamesini tamamlamak ve böylelikle sanayileşmede “kritik eşiği” aşmak 
olarak belirlediği açıkça görülmekteydi.

Kritik eşik kavramım daha açıklayıcı bir çerçeveye oturtmak için, ilk üç 
plan boyunca imalat sanayinin üretim yapısında meydana gelen gelişmelere 
kısaca değinmek gerekir. 1960’lı yılların başında imalat sanayinin bileşenleri 
incelendiğinde, en temel bileşenin tüketim malları üreten sektörlerden oluştuğu 
görülmekteydi. Örneğin, 1962 yılında tüketim mallarının toplam imalat sanayi 
üretimi içerisindeki payı % 62.3 gibi yüksek bir oranda bulunmaktaydı. Ancak 
söz konusu oran 1977 yılında % 49’a gerilerken, ara mallarının payı % 27.8’deıı 
% 37.7’ye, yatırım mallarının payı ise % 9.9'dan % 13.3 oranına yükselmişti. Bu
15 Türel (2010) s.415.
16 Türel, yaşanmakta olan olumsuz gelişmelere karşın plancı kadrolarda “ulusal çıkarları koruma

refleksinin” güçlü olduğunu belirtmektedir. Türel (2010). s. 415.
17 DPT (1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1979-1983, Ankara. Başbakanlık Devlet

Matbaası, s.235.
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bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, ilk üç plan boyunca ekonomide önemli 
yapısal değişikliklerin gerçekleştirildiği, ancak özellikle yatırım mallarının 
ve göreli olarak da ara mallarının toplam imalat sanayi içerisindeki payının 
istenen düzeyde artmadığı anlaşılmaktaydı. Bıı tablo karşısında Dördüncü Plan, 
sanayileşme hedefini ilk üç plan boyunca gerçekleştirilemeyen imalat sanayinde 
yapısal değişimi sağlayarak, “sanayinin kendi teknolojisini18” üreten ileri bir 
aşamaya geçmesi olarak belirlemişti. Bu çerçevede Plan, tüketim mallarının 
payını daha da düşürerek, III. Plan sonunda gerçekleşen % 49 oranından % 
36.8’e, ara mallarının payını % 37.7’den % 43.3’e ve yatırım mallarının payını 
ise % 13.3 den % 19.9’a çıkarmayı öngörmekteydi.19

Dördüncü Plan’ın ulusal gelir ve sanayileşmeye ilişkin öngörüleri daha yakından 
incelendiğinde temel önceliğin tempolu sanayileşmeden yana kullanıldığı, 
ekonomide yapısal değişimi hedeflediği açıkça anlaşılmaktaydı. Plan, GSYİH’nın 
sabit fiyatlar ile yıllık ortalama % 8.2 oranında artışını öngörürken, GSYİH’nın 
bileşenlerinden tarım sektöründe yıllık ortalama % 5.3, sanayi sektöründe ise yıllık 
ortalama %9.3 gibi yüksek oranda bir artış hedeflemekteydi. Böylelikle 1979-1983 
döneminde tarım sektörünün GSYİH artışına katkısı %1 3.5 olarak belirlenirken, 
sanayi sektörünün katkısının %36.5 oranında olması öngörülmekteydi20.

Sanayide yapısal dönüşümün sağlanmasının temel yolu üretimin yatırım ve 
ara mallarında yoğunlaşması ile yakından ilgiliydi. Plan’ın imalat sanayine ve 
imalat sanayinin bileşenlerine ilişkin yıllık üretim artış hedefleri incelendiğinde, 
yatırım ve ara malı üreten sektörlerdeki üretim artış hedeflerinin tüketim malları 
üreten sektörlerdeki üretim artış hedeflerinden önemli ölçüde farklılaştığı, Plan’ın 
sanayide derinleşmeyi (industrial deepening) hedeflediği anlaşılmaktaydı. Buna 
göre Plan, imalat sanayinde yıllık ortalama %11,4 oranında bir üretim artışı 
öngörürken, imalat sanayi bileşenlerinden ara malları üreten sanayilerde % 12,6; 
yatırım ve dayanıklı tüketim malları sektörlerinde yıllık ortalama % 15,2 ve 
tüketim malları sektöründe ise % 8,4 oranında bir üretim artışını öngörmekteydi21. 
Bu hedeflerle tutarlı olacak şekilde. Dördüncü Plan’ın sektörel üretim artış 
öngörüleri incelendiğinde, en tempolu üretim artışının % 19,9 oranı ile tarım alet 
ve makineleri sektöründe öngörüldüğü, bu sektörü sırasıyla % 19,1 ile demiryolu 
taşıtları, % 17,5 ile demir dışı metaller, % 17.3 ile gübre üretiminin, % 16.6 ile 
gemi inşaatının, % 16,5 ile demir-çelik ve elektrikli makineler sektörlerinin, %

18 Nc yazık, Dördüncü Plan'daıı bugüne otuz yılı aşan bir zaman geçmesine karşın, Türkiye hâlâ 
“kendi teknolojisini üreten” bir yetkinliğe ulaşamamış, bir çok sektörde dışa bağımlılığı artarak 
süregelmiştir.

19 DPT (1973). Üçiiııcii Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara. Başbakanlık Matbaası, s .13; DPT 
(1979). Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Ankara. Başbakanlık Matbaası, s. 14-16 ve 
s.233.

20 DPT (1979). s.205.
21 DPT (I979).s.206.
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16,3 ile de makine imalatı sektörünün izlediği görülmekteydi22.
Plan’ın ara ve yatırım mallarına verdiği öncelik ve bu sayede sağlanacak 

yapısal değişme, dönemin DPT Müsteşarı Kuruç ile yapılan bir söyleşide de 
vurgulanmaktaydı: “ IV. Planın öncellikleri ve büyüklükleri bazı çevrelerce 
‘ihtiraslı’, ‘erişilmez’ hatta ‘hayalci’ olarak nitelendirilmişti. Bu görüşler, planın 
sanayileşme temposunun yüksekliğinden, özellikle ara mallarında ikameyi 
tamamlamayı ve yatırım mallarının öncülüğüyle hamle yapmayı amaçlamasından 
kaynaklanıyordu. Nitekim 1980’de başlayan politikalar, herşeyden önce 
bunları tersyüz ederek yürütülmüştür. 1980 yılının kaynak sorunlarıyla yüklü 
konjonktüründe, ekonominin ‘büyük iç ve dış kaynak gerektiren yatırımlardan 
vazgeçmesi gerektiği’ni savunmak doğru sanılmıştır. Fakat daha sonra bu 
savunmanın Türkiye’yi o güne kadar benimsediği sanayileşme çizgisinden 
uzaklaştıran bir stratejinin başlangıcı olduğu yavaş yavaş geniş bir çevre 
tarafından görülmeye başlanmıştır23”.

Dördüncü Plan boyunca sabit sermaye yatırımlarının kamu24 eliyle 
gerçekleştirilmesi hedeflenmiş, ara ve yatırım mallarında sağlanacak tempolu 
gelişme sonucunda Türkiye’nin sanayileşmede “kritik eşiği” aşarak ekonominin 
kaynak sorununun da çözülebileceği öngörülmüştü. Dördüncü Plan’ın hazırlık 
aşamasında DPT müsteşarı olan Bilsay Kuruç kendisiyle yapılan bir söyleşide 
Dördüncü Plan’ın sanayileşme hedefinin “kritik eşiği” aşmak ve sanayileşmede 
daha ileri bir noktaya ulaşmak olduğunu önemle vurgulamaktaydı: “...Türkiye 
ekonomisi... sanayileşmenin kritik bir eşiğine gelmişti. Ya bu eşik atlatılacak
22 DPT (1979).s.232. Dördüncü Plan’ın sektörlere ilişkin öngördüğü bu hedefler, Dünya 

Bankası’ndan Dubcy ve ekibince hazırlanan bir raporda eleştirilmekte ve gerçekleşmesinin 
mümkün olmayacağı belirtilmekteydi. Bkz. dipnot. 54.

23 Kuruç (1987a). s.260.
24 Plan’da sanayideki yapısal değişimin öncülüğünün kamuya verilmesi, sanayide yapısal 

değişme hedefinin beş yıl gibi kısa bir zaman aralığında gerçekleştirme arzusu ile de ilgiliydi. 
Sanayileşme sürecine ilişkin geçmiş deneyimler göz önüne alındığında, bu hedefin sadece 
yabancı sermaye ve özel kesime dayanılarak gerçekleştirilemeyeceği Plan’ı hazırlayan 
kadroların yakından bildikleri bir olguydu. Benzer bir kaygıyı Avcıoğlu'da taşımış, Türkiye’nin 
ithal teknolojiye bağımlı bir sanayi yapısına sahip olduğunu belirterek, özel kesimde teknoloji 
geliştirme çabasının bulunmadığını belirtmişti: “Anahtar teslimi fabrika alınmakta, yabancı 
patentlerle ve yabancı uzmanların desteği ile üretim yapılmaktadır... önce hammaddeyi, sonra 
mamul maddeyi imale yönelmemiş bir ‘montajcı’ sanayi, bugünkü haliyle, ara mallardan 
yatırım malları imaline geçişe karşı hayli güçlü bir engel teşkil etmektedir (Doğan Avcıoğlu 
(1969). Türkiye’nin Düzeni (Dün, Bugün, Yarın), Cilt: II, Ankara. Bilgi Yayınevi, s.537-540). 
Benzer tematik özellikler taşıyan, sanayileşmenin niteliği ile ilgili olarak ayrıca bkz. Gülten 
Kazgaıı (1967).” Montajcı Sanayileşme”, Cumhuriyet, 18.8.1967. Plan, KİT'leri bir holding 
modeli çerçevesinde (Plan’daki ifadesiyle Sektör Kurumlan) örgütlemeyi öngörmekte ve KİT 
iştiraklerini, yatırım tercihlerini yönlendirmek maksadıyla kullanmayı hedeflemekteydi. Bu ise 
K İT’lerin önceki yıllarda olduğu gibi özel kesime düşük maliyetle finaıısal destek sağlayan 
birimler olmaktan çıkması anlamına geliyordu. Özel kesimin Plan’a muhalefetinin önemli 
nedenlerinden birisi de bu nedenden kaynaklanmaktaydı. Türel ( 2010). s.415.
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ve sanayileşmeye devam edilecek ya da sanayileşme durdurulacak bundan 
vazgeçilecekti. Dördüncü plan’da sanayileşmeye hızlı tempoda devam kararı 
alındı. İstenen şey, ara malları ve yatırım malları sektörlerinde yeni yatırımlar ve 
yüksek kapasite kullanımıyla, iç kaynaklan artırabilmekti... Eğer ara mallarında 
ikame tamamlanır ve yatırım mallarında hızlı gelişme sağlanırsa, beş yıl sonunda 
(1983’de) Türkiye kritik eşiği atlamış olabileceği gibi, ekonominin kaynak sorunu 
da kendi üretkenliği ile önemli ölçüde çözüme ulaşmış olacaktı”25.

Türkiye ekonomisinin düşük ücretler ve emek yoğun sektörler temelinde 
diinya ekonomisine eklemlenmesine yönelik telkin ve giderek dayatmaların 
arttığı bir konjonktürde, sanayileşemeyi daha ileriye taşıyarak “kritik eşiği” 
aşmak olarak ortaya koyan, ancak ekonominin içerisinde geçmekte olduğu krizin 
de etkisiyle dış kaynağa ihtiyaç duyan Dördüncü Plan’ın sanayileşmeye ilişkin 
hedefleri ile merkez ülkelerin Türkiye’ye biçtiği rolün uyumlu olmadığı açıktı. 
Dış kaynak ihtiyacının önemi dönemin DPT Müsteşarı Kuruç ile yapılan bir 
söyleşide de ifade edilmekteydi26: “...1978planını finanse ettirebilseydik, Güney 
Kore27 gibi dış kaynaklarla finanse ettirebilseydik... herhalde Türkiye de başka bir 
Türkiye olacaktı... hatta bırakın desteği engellemeye niyetlenmemiş olsaydılar... 
mühendislik sanayilerinde mesafe almış, hem de bu 1980 engeline takılmamış 
olurduk

4. Sanayileşm ede “K ritik E şiğin” Tasfiye Süreci

İktisat politikalarının 1945 sonrasında temel hedefi olan ithal ikameci, kimi 
örneklerde planlamaya dayanan kalkınma stratejileri, dünya ekonomisinin yeniden 
yapılanması sonucunda 1970’li yılların sonundan itibaren iktisat politikalarının 
hedefi olmaktan çıkmış, “piyasaya uyum” gelişmekte olan ekonomiler için tek 
amaç olarak belirlenmişti. Türkiye’de 1978 yılında başlayan Dördüncü Plan
25 Kuruç (1987a). s.259.
26 Ercan Uygur ( 1991). İktisat Söyleşileri, Ankara. Bilgi Yayınevi, s. 149.
27 1970 yılında Kore ve Türkiye’nin üretim yapısının büyük ölçüde benzeşliği söylenebilir. 

OECD veri tabanından hareketle yaptığımız hesaplamalara göre, 1970 yılında Kore’de 
sanayide yaratılan katma değerin toplam katma değer içerisindeki payı % 20.9 iken, söz 
konusu oran Türkiye'de % 2 1.7 düzeyindeydi. Tarım ve hizmetler sektöründe de benzer bir yapı 
gözlemlenmekteydi. Türkiye ile Kore’nin ekonomik yapılarındaki farklılaşma 1980’li yıllar ile 
birlikte hızlanmış, 2007 yılına gelindiğinde süreç Kore’nin leyhine önemli ölçüde açılmıştı. 
Örneğin, 2007 verilerine göre, sanayinin toplam katma değer içerisindeki payı Kore'de % 30.5’e 
yükselirken, Türkiye’nin payı 1970 yılına göre çok düşük bir oranda artarak % 22.2 olarak 
gerçekleşmişti (B.Ali Eşiyok (201 la). “Türkiye ve Kore’nin Kalkınma Performansı: Ampirik 
Bir Değerlendirme”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt. 48, Sayı.552, s.67-84). Bu 
bulgular Kuruç’un, “dış dünya Kore’yi finanse ettiği gibi bizi zor ve en kritik zamanımızda 
desteklemiş olsaydı” önermesini haklı çıkaracak niteliktedir. Kore ve Türkiye’nin ekonomik 
kalkınma performanslarını analiz eden bir başka çalışma için bkz. Namık Kemal Pak ve Ergün 
Türkcan (2000). “Türkiye-Güney Kore Kalkınma ve Teknoloji Politikaları: Karşılaştırmalı Bir 
Analiz” , Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 1 Temmuz.
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dönemi ile uluslararası ödemeler sistemindeki dönüşüm sürecinin başlangıcı 
benzer şekilde aynı tarihlere denk düşmüştü. İthal ikamesini tamamlayarak 
sanayileşmede derinleşmeyi hedefleyen Dördüncü Plan'a karşılık IMF ve Dünya 
Bankasfmn Uyum Programı, Dördüncü Plan’ın sanayileşme hedeflerinden 
vazgeçilerek “piyasa uyumunu” sağlayacak olan politikaların benimsenmesini 
Türkiye’ye telkin etmeye ve giderek dayatmaya başlamışlardı. Türkiye, 1978 yaz 
ortasından 1979 sonbaharına kadar geçen sürede IMF ile iki ayrı Stand-by üzerinde 
anlaşmaya varmış, ancak bu iki Stand-by da yürütiilmcyerek Ağustos ayında IMF 
ile Türkiye arasındaki ipler tümüyle kopmuş, dış dengenin finansmanında Türkiye 
uluslararası arenadan bütünüyle tecrit edilmişti. Türkiye’nin borçlarını yeni 
bir takvime bağlayarak erteleyebilmesi ve yeniden dış finansman imkanlarına 
kavuşabilmesi için kendisine dayatılan 24 Ocak 1980 Kararları’nı beklemesi 
gerekecekti.28

Dördüncü Plan’da öngörülen sektörel tercihlerin ve sanayileşme politikasının 
uluslararası uzmanlaşmanın öngördüğü sanayileşme çizgisinde olmadığı, 
uluslararası sermaye çevrelerince ve Dünya Bankası’nca açıkça ifade edilmekteydi. 
Dönemin DPT Müsteşarı Kuruç ile yapılan bir söyleşide bu olgu belirtilmekteydi: 
“...Esas olarak bizim yatırım öncelliklerimizi sevmiyorlar. Diinya Bankası hafif 
sanayiye, lanma, hizmet sektörlerine, hayvancılığa... destek verelim istiyor. Siz 
imalat sanayinin kritik sektörlerinden çekilin ....Yavaş yavaş buraları boşaltın, 
büyük projelere para ayırmayın...ara mallarında ikameyi yanda  kesin, yatırım  
mallarına hiç girmeyin, olabildiğince kamu imalat projelerini makaslayın 
dediler...29”.

Dış dünyanın Plan’a yönelik müdahaleler iki aşamada gerçekleşmişti. Birinci 
aşamadaki müdahaleler Plan hazırlanırken yapılmıştı. İkinci aşamada ise Plan’ın 
resmiyet kazanması ile ağırlık kazanmıştı. Bu aşama “Büyük devletlerin Türkiye 
için bir başka beş yıllık Program yapma niyetlerini somutlaştırmaya başladıkları 
aşama” idi30. Bu müdahalelerin tipik örnekleri olarak görülebilecek, Dördüncü 
Plan’ın önceliklerine yönelik sert eleştirilerin yapıldığı Dünya Bankası raporlarına 
burada kısaca değinmek istiyoruz. Bunlardan birincisi Derviş ve Robinson’urı 
1978 yılında hazırladıkları “The Foreign Exchange Gap, Growth and Industrial 
Strategy in Turkey: 1973-198331” isimli rapor, diğeri ise Dubey ve arkadaşlarının

28 Bağımsız Sosyal Bilimciler İktisat Grubu (2007). 2007 İlkyazında Diinya ve Türkiye 
Ekonomisine Bakış, lntp://w\vw.haizimsizsosvalbilimciler.org. s. 12-13. Döneme ilişkin 
gelişmeleri daha detaylı incelemek için, Kuruç’un, “Atilla Sönmez’e Armağan” için yazdığı 
“Bir Planın Anatomi Politiği:Dördüncü Plan’m Hazırlanışı ve Sonu” isimli son derece açıklayıcı 
ve kapsamlı makalesini burada özellikle zikretmek gerekir.

29 Uygur (1991). s. 154.
30 Kuruç (2010). s. 382-383.
31 Kemal Derviş ve Sherman Robinson (1978). The Foreign Exchange Gap, Growth and 

Industrial Strategy in Turkey: 1973-1983, Washington D.C., The World Bank Study.
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hazırladığı “Turkey: Polices and Prospects for Growth32”isimli rapordur.
Derviş ve Robinson raporu, temel olarak Türkiye’nin ihracata dayalı 

starateji çerçevesinde dışa açılmasını önermekteydi. Rapor, ihracat artışını düşük 
teknoloji içerikli emek yoğun sektörlere dayandırırken, ihracat edilebilir fazlanın 
yaratılması için ise iç talebin kısılmasını telkin etmekteydi. Talebin kısılması 
ise reel ücretlerdeki ve tarımın göreli fiyatlarındaki gerilemeyle mümkündü. 
Rapor, yapılacak bir devalüasyondan Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olduğu tarım, madencilik ve hafif imalat sanayi sektörlerinin kazançlı 
çıkacağını belirtmekteydi33. Sanayileşme stratejisinin değiştirilmemesi halinde 
veya Dördüncü Plan’da ısrar edilmesi durumunda, 1980’li yıllarda büyüme ve 
ihracatın önünde önemli sınırlamaların olacağı sürülmekteydi34.

Derviş ve Robinson raporundaki Dördüncü Plan’a yönelik eleştirilerin ve 
Dördüncü Plan yerine önerilen büyüme modelinin bu kez yine Dünya Bankasından 
Dubcy35 ve diğer 15 Dünya Bankası uzmanının hazırladığı “Turkey:Policies 
and Prospects for Growth36” isimli raporda, bu kez daha belirgin bir şekilde 
ifade edildiği görülmekteydi. 1980 yılında yayımlanan37 rapora sonradan 
eklenen “Postscripfin başlığı “Spécial Economie Report” ismini taşımaktaydı. 
Postscript’de 24 Ocak Kararları’ndan duyulan, memnuniyetin izlerini açıkça 
görmek mümkündü. Rapor, açıklanan önlemlerin yüksek devalüasyon içerdiğini, 
ekonomik organizasyon, kambiyo ve ticaret rejimi ile birlikte fiyatlar ve 
teşvikler üzerinde derin etkileri olacağını belirterek, raporun yedinci bölümünün 
güncelleştirme ihtiyacını belirtmekteydi38. Raporda yedinci bölümün konusunu 
“Medium-Tenn Development Perspectives” oluşturmakta, bu bölümde önerilen 
politika önerilerinin 24 Ocak kararları ile büyük ölçüde benzeştiği izlenmekteydi. 
Rapor, Plan’da öngörülen % 8,2’lik büyüme hedefinin başarılı olamayacağını,39
32 Vinod Dubcy, vd. (1980). Turkey Policies and Prospects fo r  Growth, Washington, D.C. , A 

World Bank Country Stndy .
33 Derviş vc Robinson (1978). s. 118.
34 Derviş ve Robinson ( 1978).s.88.
35 Derviş ile birlikte “The Foreigıı Exchange Gap, Growth and Industrial Strategy in 

Turkey: 1973-1983" isimli Dünya Bankası raporunu hazırlayan Sherman Robinson'uıı, Dubey 
raporunun hazırlanmasında da görev aldığı görülmekteydi. Rapor, kantitatif analizini Derviş ve 
Robinson’uıı (1978) genel denge modeline dayandırmıştı. Bu tespitler, ikinci raporun birinci 
raporla aynı tematik özelliklere sahip olmasını göstermesi açısından da önemliydi. Dubey 
raporunda, Robinson dışında ilgi çeken diğer bir sima da raporda danışman olarak görev alan, 
neo-libcral politikaların şaşmaz savunucusu Balassa idi.

36 Vinod Dubey, vd. (1980).
37 Kuruç, raporun yayınlanma tarihine dikkat çekerek, yayın tarihinin Demirel hükümetinin

24 Ocak K ararlan’m henüz açıkladığı bir tarihe denk gelmesini ve Dördüncü Plan’ın askıya 
alınmasını manidar bulmaktadır: “Artık zemin dış dünyanın orta-dönem politikaları için 
hazırdı”(Kuruç, 2010, s. 395-396).

38 Dubcy vd.( 1980). s. 164.
39 Dubey vd. (1980). s.vii, 43.
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imalat sanayi için öngörülen yüksek ihracat hedefinin imalat sanayi yatırım40tahsis 
kaynaklan ile götürülemeyeceğini, Plan'da öngörülen sektörel üretim artış 
oranlarının41 ise gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağını belirterek, Plan’a 
ilişkin açık ve net bir tavır ortaya koymaktaydı.

Türkiye ekonomisinin dışa açılmasına yönelik telkinler ve bıı çerçevede 
Dördüncü Plan’a yönelik yapılan eleştiriler her iki raporun da ortak özelliği 
idi. Başka bir anlatımla, Türkiye ekonomisinin uluslararası uzmanlaşmanın 
gereklerine uygun olarak, emek ve kaynak yoğun sektörler temelinde dışa açılması 
ve ihracat artışının rekabetçi olabileceği söz konusu sektörlere dayandırılması her 
iki rapor da savunulan görüşlerdi. Her iki rapor da, ekonominin sadece piyasa 
sinyallerine göre kaynak tahsisini yapmasını ve dünya fiyatlarına göre tercihlerini 
belirlemesini istemekteydi. Bu çerçevede temel olarak şu öneriler yapılmıştı: 
Türkiye kaynaklarını uluslararası ihtisaslaşmanın öngördüğü düşük teknoloji 
içerikli sektörlerde uzmanlaşarak ihracata yönelmeli, turizm ve alt-yapı yatırımları 
desteklenmeli, ihracat devalüasyon ve iç talep kısılarak teşvik edilmeliydi. Kamu 
sektörünün ağırlığı azaltılmalı, piyasanın belirleyeceği fiyatlar geçerli olmalıydı. 
Önerilen söz konusu politikaların, 24 Ocak Kararlan’nın temel çıkış noktasını 
oluşturduğu, yakın dönem iktisat tarihi ile ilgilenen herkesin bildiği gerçeklerdi.

Türkiye’nin dünya ekonomisine karşılaştırmalı üstünlükler çerçevesinde 
emek ve kaynak yoğun sektörler temelinde eklemlenmesi gerektiği bir başka 
Dünya Bankası raporunda da (Sadove Misyonu Raporu) ifade edilmekteydi. 
Raporda Türkiye’nin uzmanlaşması gereken sektörler ve bunların gerekçesi şu 
şekilde ifade edilmişti: “...işlenmiş gıda, dokuma ve giyim, deri, ayakkabı ve 
deri ürünleri, mobilya ve orman ürünleri, hafif mühendislik sanayi ürünleri, sınai 
cihazlar v.b gibi Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğünden yararlanabileceği 
sanayilerin geliştirilmesi için kayda değer bir potansiyel bulunmaktadır. Bütün bu 
sanayilerin ortak özellikleri vardır: Bunlar, proses gerektirmeyen (noıı-process) 
sanayilerdir. Küçük ve orta ölçek (fidirler) ve dolayısıyla mevcut işletmelerin 
evrimi ile oluşturulabilirler. Sermaye yoğunlukları düşük, dolayısıyla istihdam 
yaratma özellikleri yüksektir, pek çöğu ustalık veya ince el emeği, basit montaj, 
karma ve son işlem (finishing) gibi birbirinden ayrılabilen imalat faaliyetlerinden 
oluşur ve büyük sanayileri tamamlayıcı niteliktedir42”.

Plaıı’ın tasfiye sürecinde, dönemin DPT Müsteşarı Kuruç’un, Dünya 
Bankası’ndan Dubey’in Plan’a ilişkin 25 Nisan 1979 tarihli mektubuna, 4 Mayıs 
1979’da zarif bir üslupla verdiği yanıt, Banka ile Dördüncü Plan’ı hazırlayan 
kadronun ne denli temel görüş ayrılıkları yaşadıklarını ortaya koyması açısından

40 Dubey vd.( 1980). s.41.
41 Dubey vd.( 1980). s.43.
42 Oktar Türel (1982). “Seksenbeşe Doğru”, IMF İstikrar Politikaları ve Türkiye, Cevdet Erdost

(cd.), Ankara.Savaş Yayınları, s. 185.
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son derece önemliydi: “...Bildiğiniz gibi, bizim orta dönem sorunumuz ülkenin 
dünya işbölümündeki43 yerini belirleme sorunudur... Dördüncü Plan bu bakımdan 
herhangi bir hayal ürününe yer vermemekte ve projeksiyonlarını ülkenin doğal 
ve insan kaynakları üzerinde yapılan temkinli ve dengeli değerlendirmeye 
dayandırmakladır”.44 Türkiye’nin “dünya işbölümündeki yerini belirleme 
sorunu”, Dubey ve ekibince (kuşkusuz onların arkasında kurumsal güç olan IMF, 
Dünya Bankası ve merkez kapitalist ülkelerce) “Türklere bırakılmayacak kadar” 
stratejik bir sorun olarak görülmekte, Dördüncü Plan’ı hazırlayan-ve belki de 
Türkiye bürokrasisinin son kalkınmacı kadrolarının45- tüm çabalarına karşın, 
Plan’nın tasfiyesi engellenemeyecekti.

Dünya Bankası yanında, Dördüncü Plan’dan rahasızlık duyan kurumlardan 
biri de Dünya Bankası’nın ikizi olan IMF idi. 1979 yılının Mayıs ayında 
Türkiye’ye gelen IMF heyetinin başkanı Woodward, Türkiye’nin Dördüncü Plan 
ve 1979 programında öngörülen politikalar ile “hiç bir yere varılamayacağını” 
kısa erimli sorunların çözümü için finansman gereksiniminin “acil” olduğunu,

43 Vurgu bize ait
44 Türel (2010). s.448-450. Dünya Bankası’run raporuna karşı DPT'nin tutumunu ortaya koymak 

içiıı yapılan toplantıda genel yaklaşım Dördüncü Plan’dan taviz verilmemesi yolundaydı. 
Toplantıya Oktar Türel, Algan Hacaloğlu, Fahrettin Yağcı, Uğur Korum, Cahit Gürkök, Ahmet 
Akdoğan, Özden Tolunay, Tülay Öney, Ergün Türkcan, Timur Erkman, Tunç Tayanç, Efe Bilkur, 
Aykut Ekzeıı ve Oral Akman katılmış, rapor hakkında görüşlerini ortaya koymuşlardı. Türel, 
"Atilla Sönmez’e Armağan” için kaleme aldığı makalede toplantıya ilişkin şu değerlendirmeyi 
yapmaktaydı: “Arkadaşlarımızın bu değerlendirmelerinden sonra Dünya Bankası ile yapmayı 
tasarladığımız kapsamlı görüşmeleri gerçekleştiremedik. Ekim ayındaki seçimden sonra her 
şey değişirken, ne bizim Dünya Bankası ile ne de onların bizimle görüşme ihtiyacı kaldı!”.

45 Türkiye’de DPT kurumsal düzeyde, Dördüncü Plan ise resmi doküman düzeyinde “Kalkınmacı 
Devlet” uygulamalarının son örnekleri idiler. 1980 ve sonrası uygulanan politikalarla birlikte 
DPT işlevinden hızla uzaklaşırken, hazırlanan beş yıllık planları. Kalkınmacı Devletin 
hazırladığı planlar olarak değil, Ekzen’in “ ... Beş Yıllık IMF-Dünya Bankası Planı” nitelemesi, 
planlamanın geldiği noktayı çok iyi özetlemekteydi (N azif Ekzen(2003).“2.Beş Yıllık 1MF- 
Dünya Bankası Planı (2000-2004) Üzerine Değerlendirmeler”,
http://mvw.ceterisparibus.net.. Erişim Tarihi: 20.4.2008, s.2). Kalkınmacı devlet kavramına 
ilişkin ayrıntılı olarak bkz. B.Ali Eşiyok (2011b). “Doğu Asya Ülkelerinin Gelişmesini 
Açıklamaya Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar” , İktisat ve Toplum, Sayı.3, s.68-78; Erinç Yeldan 
(2003). Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler”, 
Praksis, Sayı.7, s. 19-34; Ha-Joon Clıaııg ve Peter Evans (2009). “Ekonomik Değişimde 
Kuramların Rolü”, Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme Yazılan, Fikret Şenses (der.), 
İstanbul. İletişim Yayınları, s.617-678; Jacques Adda (2002). Ekonominin Küreselleşmesi, 
çev.Sevgi İnce. İstanbul. İletişim Yayınları, s. 146-147; Linda Weiss ve John M.Hobsoıı 
(1999). Devletler ve Ekonomik Kalkınma, Ankara. Dost Kitabevi; Serdar Şalıiııkaya (1999). 
Sanayileşme Süreçleri ve Kalkmma-Yatırım Bankaları, ‘Teorik Bir Çerçeve ve Türkiye Örneği ', 
Tezler Dizisi:7, Ankara. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları; Ziya Öniş ve Fikret Şenses (2009). 
“ Küresel Dinamikler, Ülke içi Koalisyonlar ve Reaktif Devlet: Türkiye’nin Savaş Sonrası 
Kalkınmasında Önemli Politika Dönüşümleri”, Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma Seçme 
Yazıları, Fikret Şenses (der.), İstanbul. İletişim Yayınları, s.715.
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ancak bu gereksinimin karşılanabilmesi için dış finansman çevrelerini memnun 
edecek önlemlerin alınması gerektiğini belirtmekteydi. Woodward, Dördüncü 
Plan ve 1979 Programı’nda piyasa ekonomisinin yadsınarak önemli bir 
hatanın yapıldığını, ancak hükümetin işin ciddiyetini kavrayarak, 1980 yılında 
gündeme gelecek olan 24 Ocak Kararları ile büyük benzerlikler gösteren 
Ekonomiyi Güçlendirme Programı’nı benimsemesinden dolayı memnuniyetini 
belirtmekteydi.'16 Woodward, Dördüncü Plan ve Program’daöngörülen politikalara 
karşı tıpkı Dünya Bankası uzmanları gibi sert tepki göstermekte, diğer raporlarda 
da belirtilen benzer önlemleri talep ve telkin etmekte idi.47

İş dünyasının kriz konjonktüründe Plan’a takındığı tavır son derece sertti. 
TÜSİAD, 1979 Mayıs’ında İstanbul’da toplanarak bir bildiri üzerinde anlaşmış, 
bildiri 15 Mayıs günlü gazatelerde “Gerçekçi Çıkış Yolu” olarak yayınlanmıştı. 
Bildiri sermaye sınıfının tavrını açıkça ortaya koymakta, yaşanmakta olan krizi 
bir rejim sorunu gibi sunmaktaydı: “...Pazar ekonomisinde gitgide uzaklaşan 
bir anlayışla, ne Batı dünyasında hak ettiğimiz yeri, ne yeterli kredileri ne de 
yatırımlara gerekli dış sermayeyi bulabiliriz... Demokratik toplumumuzun... 
hür teşebbüs olduğunu artık anlamalıyız. Ekonomimizi bir yasakçı ‘mevzuat 
ağı’ içinde boğan, kişinin teşebbüs şevkini kıran... aşırı müdahaleci... zihniyet 
bunalımın asıl sebebidir... zorlayıcı önlemlerle üretim artmaz... giderek rejim 
değişir. Hür teşebbüsün zayıflaması hürriyetçi demokrasinin zayıflamasıdır. 
Hür teşebbüsün yok olması ise... hürriyetçi demokrasinin de yok olmasıdır...48”. 
Odalar Birliği ise yaptığı açıklamada Dördüncü Plan’ın “özel sektörün yaratıcı 
gücünü saf dışı” bıraktığını, Plan’ın kamu işletmeciliğine ve halk girişimciliğine 
ağırlık vermesinden duyulan hoşnutsuzluğu vurgulamaktaydı49.

Sonuç olarak, Dördüncü Plan ve onun öngördüğü sanayileşme stratejisi başta 
Dünya Bankası olmak üzere, iç ve dış sermaye çevrelerince büyük bir dirençle 
karşılaşmış, Plan’da öngörülen sanayileşmede “kritik eşik”in aşılma hedefi 
gerçekleşmemişti. Dördüncü Plan’ın tasfiye süreci, yarı-sanayiieşmiş bir ekonomi 
açısından, bağımsız bir sanayileşme çizgisini yakalamanın ve sürdürmenin ne 
denli güçlü dirençlerle karşılaşacağını ortaya koyması açısından da son derece 
öğretici dersler içermekteydi.

Dördüncü Plan’ın öngördüğü sanayileşme stratejisinin tasfiyesi Türkiye 
ekonomisinin sanayileşmede “kritik eşiği” aşmasını engellerken, krizle birlikte 
gündeme gelen emek ve kalkınma karşıtı politikalar, Türkiye’nin toplumsal

46 Cumhuriyet, 5.5.1979, s. I ve 11.
47 Woodward’in sık Türkiye ziyaretlerinde, ücret-fıyat politikasından ücretler lehine sapmalar 

olduğu, enflasyonda düşme eğiliminin görülmediği, Dördüncü Plan’daki yüzde sekizlik büyüme 
hızının kaynaklarının belli olmadığı şeklinde sıralanabilecek bir dizi kaygı ifade edilmekteydi. 
Kuruç ( 2010). s.374.

48 Milliyet, 15.5.1979, s.3.
49 Cumhuriyet, 27.5.1979, s.9.
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gelişme dinamiklerini de önemli ölçüde zaafa uğratmıştı. Türkiye’yi toplumsal 
açıdan da kritik bir eşiğe sürükleyen gelişmeleri, Türel normatif (Türel’in 
ifadesiyle tarihe aykırı- counter-factual-50) ancak stratejik bir soruyla ifade 
etmekteydi: “Planlı dönemde başarı ile işletilebilmiş birikim modelinin 1978- 
79’da karşılaştığı kırılma, sermaye ve örgütlü emek arasında varılabilecek yeni 
bir uzlaşma sonrasında onarılabilir ve emekçi sınıfların 1980 ve sonrasında 
uğradığı toplumsal ve ekonomik kayıplar azaltılabilir mi idi?”. Başka bir 
ifadeyle; “Konjonktürel olarak kaçınılmaz duruma gelmiş bir istikrar ve borç 
yapılandırma programında iç ve dış sermaye çevrelerine verilecek tavizlerin 
sınırları ve takvimi ne olmalıydı ki, Türkiye’de emekten yana siyasal hareketlerin 
iktidar ufku uzun onyıllar boyunca kararmasın; sanayileşme ve yapısal dönüşüm 
uzun vadede hızlanarak sürebilsin?51”. Türel yapılan bir söyleşide52 de benzer 
görüşleri dillendirmekteydi: “Acaba dönemin istikrar/andırma gerekleriyle, 
sınai derinleştirme ihtiyacını birlikte değerlendiren ve bir yerde toplumsal 
destekten tümüyle kopmamış bir ara çözüme gidebilseydik acaba bu planı 
götürebilir miydik...özetle o günkü toplumsal koşullar içerisinde istikrar/andırma 
gerekleri He sınai derinleşme gereğinin biraz daha dikkatli bir sentezini yapmaya 
çalışabilirdik". Yazar buna örnek olarak da 1970’li yılların ikinci yarısında ve 
1980’lerin başında Avrupa’daki sol partilerin “tarihsel uzlaşı” arayışını örnek 
vermekte, ancak bir çok Avrupa ülkesinde uygulanan bu arayışların 1980’li 
yıllarda başarısızlıkla sonuçlandığını belirtmektedir. Yazar, bu uzlaşı arayışının 
“saf öğreti” açısından eleştiriler noktaları olabileceğini, buna rağmen söz 
konusu arayışların İtalya, Fransa, İspanya ve Yunanistan gibi kimi ülkelerin 
yeni muhafazakarlığa “kayıtsız şartsız teslim olmalarını” engellediğini ve/veya 
geciktirdiğini belirtmektedir53.

İthal ikamesine yönelik “teşhis” ve “tedavi” stratejilerini çözümleyen Türel54, 
“Teşhisi gelir bölüşümünün Planlı Dönemde artan eşitsizliğinde bulan üçüncü 
strateji (S3)” nin, 70’li yılların ortalarında sürdürülemezliği anlaşılan “eski tarz” 
popülizm yerine bir yenisinin inşası üzerine kurulabileceğini55, bu stratejinin

50 Türel (2010). s.429.
51 Türel (2010). s.439.
52 Ümit Akçay (2007). “Oklar Türel İle Görüşme”, Kapitalizmi Planlamak Türkiye 'de Planlama 

ve DPT'nin Dönüşümü. İstanbul. Sosyal Araştırına Vakfı, s.271-272.
53 Türel (2010). s.429.
54 Türel (2010). s. 412-415.
55 Türel, “üretim yapısı ile yurtiçi tüketim örüntüleri arasındaki paralellik” düşünüldüğünde, S3’ün 

geniş kitlelerce tüketilen ücret mallarının üretimine ağırlık vermesinin kaçınılmaz olduğunu 
belirterek, krizle birlikte giderek ağırlaşan ödemeler dengesi kısıtı altında, S3 stratejisinin lıızlı 
büyüme hedefinin olamayacağını, ancak yurtiçi nihai talep bileşiminin ithal girdi kullanımı 
görece düşiik temel mal ve hizmetlerin üretimine kaymasının ve ülkenin rekabet gücü yüksek 
sektörlerde ihracatın özeııdirilmesini ödemeler dengesi bunalımına karşı görece bir güvence 
sağlayabileceğini belirtmektedir. Yazar, söz konusu stratejinin çeşitli uygulamalarına 1960 ve
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1960’lı ve 1970’li yıllarda Latin Amerika ülkelerinde gözlendiğini, ancak söz 
konusu ülkelerdeki uygulamların yerli ve yabancı sermaye çevrelerinin şiddetli 
muhalefeti ile karşılaştığını, Latin Amerika’da popülizmi yeniden inşayı öngören 
hükümetlerin ve siyasi hareketlerin ise trajik sonuçlarını belirtmektedir56.

Türel’in ve aşağıda belirtildiği üzere Boratav’ın döneme ilişkin 
çözümlemelerinde kritik bir önem atfettiği “popülizm” kavramına, Boratav’ın 
artık klasikleşmiş “Türkiye’de Popülizm: 1962-1976 Dönemi Üzerine 
Notlar57”isimli makalesinden hareketle kısaca değinmek istiyoruz. Boratav söz 
konusu makalesinde, popülizmi “siyasal rejim ile özellikle bölüşüm ilişkilerine 
dönük iktisat politikaları arasındaki bağlantıları aydınlatabilecek bir kavram” 
olarak kullanmaktaydı. Yazar, popülizmin genel siyasi çerçevesini ise şöyle ifade 
etmektedir: “Parlamenter bir sistemin varlığı sayesinde emekçi sınıfların, özellikle 
kendi ekonomik çıkarlarını ilgilendiren konularda siyasi karar alma süreçlerini 
etkileyebilecekleri; ancak siyasi iktidara bir alternatif veya ortak olabilecek 
biçim ve düzeyde örgütlenemedikleri bir durum58”. Boratav’a göre popülizmin 
işlerliği açısından “emekçi sınıflara yönelik bölüşüm politikalarının egemen 
sınıflar açısından ‘hazmedilebilir’sınırlar içinde tutulması gerekirS9”. Ancak, 
1970’lerin ortasından işgücü verimliliğinin önceki yıllara göre yavaşlaması, 
buna karşın reel ücretlerin daha tempolu artması ücret paylarını artırmış, bu 
sürece tarımın göreli fiyatlarındaki yükseliş eşlik etmişti. Kapitalizmin krizi ile 
birlikte, uluslararası Keynesciliğin tasfiye edilerek, neo liberal politikaların çevre 
ekonomilere dayatıldığı bir konjonktürde, bölüşüm ilişkilerinin emekçi sınıf 
ve katmanlar lehine gelişiyor olması, sermayenin “hazmedilebilir” sınırlarını 
zorlamaya başlamıştı. Yazar, Türkiye’de popülizmin 1974 yılından itibaren bir 
yol ayrımına geldiğini belirterek, “popülizm ya kendisini bir burjuva demokrasisi 
doğrultusunda aşacak ya da yirmi yıllık geçmiş kazanımlarını tümüyle tehlikeye 
sokan bir çöküntüyle karşı karşıya kalacaktı60” tespitini yaparak, gelişmelerin 
ikinci doğrultuda şekillendiğini belirtmektedir.

Türel’in “istikrarlandırma” ile “emekten yana siyasal hareketlerin iktidar 
ufkunun kararmaması, sanayileşme ve yapısal dönüşümün uzun vadede 
hızlanarak61” sürebilmesi için konjonktürel bir “modus vivendi” arayışı ile, 
Boratav’ın “popülizm ya kendisini bir burjuva demokrasisi doğrultusunda aşacak

1970’li yıllarda kimi Latin Amerika ülkelerinde gözlendiğini de eklemektedir (Türel, 2010, 
s.413).

56 Türel (2010). s .413.
57 Korkut Boratav (1983), “Türkiye’de Popülizm: 1962-1976 Dönemi Üzerine Notlar”, Yapıt, 

Say ı.46 ’1 Ekim, Kasım, s. 18.
58 Boratav (1983). s.7.
59 Boratav (1983). s. 15.
60 Boratav (1983). s. 18.
61 Türel (2010) s. 439.
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ya da yirmi yıllık geçmiş kazanımlarını tümüyle tehlikeye sokan bir çöküntüyle 
karşı karşıya kalacaktı” çözümlemeleri, Türkiye’nin yakın dönem tarihsel gelişme 
dinamiklerini anlamak açısından önemli bulgular sunarken, Türkiye toplumunun 
1980’lerden günümüze geçirdiği sancılı yıllar göz önüne alındığında, geleceğe 
ilişkin de öğretici dersler içermektedir.

5.Sonuç

Türkiye’nin sanayileşme serüveninin en temel dönüm noktalarından birisini 
planlamaya dayalı, ithal ikameci sanayileşme stratejisinin uygulandığı 1963-1979 
dönemi oluşturmaktadır. Türkiye, 1960’lı yılların ortalarına kadar dokuma ve gıda 
gibi görece düşük sermaye yoğun sektörlerde ithalatı yerli üretimle büyük ölçüde 
ikame etmişti. İthal ikamesinin “kolay” aşaması olarak nitelendirilen bu süreç 
tamamlandıktan sonra demir-çelik, petro-kimya, temel metaller, taşıt araçları ve 
metal dışı mineraller gibi teknoloji içeriği yüksek büyük ökçekli tesisler yoluyla 
ara mallarının üretimine başlamış, ancak başta yatırım mallan olmak üzere ara 
mallarında da arzulanan ithal ikamesini sağlayamamıştı. Başka bir anlatımla, 
Türkiye 1970’li yılların sonunda, temel tüketim mallarının üretiminde önemli 
gelişmeler sağlarken, ara ve yatırım mallarında arzulanan hedeflere ulaşamamış, 
sanayileşmede yapısal değişimi gerçekleştirememişti. Bu aşamada gündeme gelen 
Dördüncü Plan’ın temel amacı, sanayileşmede derinleşmeyi sağlayarak “kritik 
eşiği” aşmak olarak ortaya konmuştu. Plan, giderek kendi teknolojisini üreten 
ileri bir sanayileşme modelini öngörürken, dünya ekonomisinde yaşanmakta 
olan krizin de etkisiye dış finansman bulmada sorunlarla karşılaşılmış, Plan’ın 
tasfiyesine yönelik dış telkin ve dayatmaların giderek artması sonucunda, Plan’ın 
sanayide kritik eşiği aşama hedefi hayata geçirilememişti.

Dördüncü Plan’ın hayata geçirilememesinin en temel nedeni, Batı’nın 
Plan’ın öngördüğü sanayileşme stratejisine (önceliklerine) karşı takındığı tavırla 
yakından ilgiliydi. Dördüncü Plan’m öngördüğü sanayileşme stratejisinin tasfiye 
süreci temel olarak birbirinden farklı iki çizginin mücadelesi olarak gelişmişti: 
Bir yandan ara ve yatırım mallarının üretiminde yoğunlaşarak sanayide kritik 
eşiği aşmayı hedefleyen Plancı kadrolar ve onların hazırladığı Dördüncü Plan, 
diğer taraftan ise Türkiye ekonomisinin içerisinde geçtiği kriz konjonktürünü 
de kullanarak, Dördüncü Plan’ın öngördüğü iktisat politikası stratejilerinden 
tamamen farklı model ve önerilerinin Dünya Bankası ve IMF tarafından telkin 
ve giderek dayatıldığı “uyum programı”. Bu iki farklı çizginin mücadelesi 
sonucunda Dördüncü Plan tasfiye edilecek, Türkiye sanayileşme sürecinde kritik 
bir fırsatı kullanamayacaktı. Plan’m tasfiyesi ile birlikte uygulanmaya başlayan 
iktisat politikalarının temel öncellikleri, Plan’ın öngördüğü sanayileşme stratejisi 
ile neredeyse taban tabana zıt özellikler taşımış, kalkınma (sanayileşme) ufku
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olmayan, finansal birikime dayalı bu politikalar sonraki yıllarda Türkiye’nin 
gelişme dinamiklerini ve kalkınma potansiyelini de büyük ölçüde tahrip etmişti.

Dünya ekonomisinin içerisinde geçtiği kriz koşullan da göz önüne alındığında, 
Kapitalist gelişmenin uzun dalgalarına aşina olan okuyucu için, yeni bir dalganın 
başlaması muhtemeldir. Başlaması muhtemel bu dalganın önemli niteliklerinden 
birisinin - “casino kapitalizmi” niıı dünya ekonomisinde yarattığı iktisadi ve 
sosyal tahribatların olumsuz etkileri de düşünüldüğünde- toplumsal çıkarları 
gözeten, daha insani, planlı bir kalkınma paradigmasına dayalı gelişeceği 
söylenebilir. Ancak bunun gerçekleşmesini sadece tarihin (daha özelde iktisat 
tarihinin) deterministik yasalarından değil, insanlığın geçmiş deneyimlerinden 
çıkaracağı dersler ve onun voluntarist müdahalesi ile de ilgili olduğu gerçeğini 
unutmamak gerekir.

Bu çalışmanın ilk sözleri gibi sön sözleri de Türkiye’de planlamaya teorik 
ve pratik düzlemde en fazla katkı yapan isimlerin başında gelen Kuruç’un 
planlamanın önemine vurgu yapan çözümlemesine ait: “Aradan uzun ve 
önemli yıllar geçtikten ve neler kaybettiğimiz düşünüldükten sonra, bir devlet 
için varlığını sürdürebilmenin, bir halk için uyanma ve olgunlaşmanın nasıl 
büyük çapta ve ciddi bir iş olduğu yeniden el yordamıyla anlaşılabilir. Halkın 
olgunluğuna muhtaç bir devlet için en az bir bağımsız ve merkezi düşünce ve 
karar organının gerekliliği de anlaşılacaktır. Bu, aşağıyı bilen ve her şeyi yukarıda 
görebilen, siyaset düzeyi ile birebir görüşme platformuna sahip bir organdır. Bir 
tür ‘Planlama’ dır. Türkiye'ye kendi ufkunu çizen, strateji oluşturabilen, bunlara 
hakim olabilen bir planlamadır. Dünya ekonomisinden ve dünyanın örgütlü 
baskısından neler gelebileceğini kestirmek, esnekliğe sahip olmak ve birtakım 
‘kırmızıçizgiler' belirlemek, toplumun yaratıcı güçlerini harekete geçirmek için 
dogmalardan mutlaka arınmak ve aklın seferberliği üzerinde yeniden düşünmek 
gerekiyor62
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Meşruiyet ve Yargı

Halil Giiner*

Ö zet
A nayasa değişikliği paketinin hazırlanm ası sürecinde, yargıda reform yapılm ası gerektiği 

iddia edilm işti. G erekçe olarak da, parlam entonun yargıçların üst kuruluna üye seçim inde rol 
alm am asının m eşruiyet sorunu yarattığı, milli iradenin yargıda etkinsin olm adığı, yargının 
m eşruiyetinin ve dolayısıyla hesap verilebilirliğiııin sağlanabilm esi için T B M M ’nin üye 
seçim inde etkisinin olm ası ve üye seçebilm esi gerektiği ileri sürülm üştü.

M eşruiyet kavram ı, yargı yetkisinin kullanılm asıyla ilgili iddiadan farklı anlam ve 
işleve sahiptir. Yargının m eşruiyet sorunu var m ıdır sorusu önemlidir. M eşruiyetin tem eli, 
T B M M ’nin üst kurula üye seçim ine katılm ası dem ek m idir? Parlam entonun katkısının 
m eşruiyet kavram ıyla tem ellendirilm esi kavram sal içeriğin farklılaşm asına neden olmaktadır. 
M evcut hukuk düzenim iz ve evrensel hukuk anlayışına göre, milli iradenin yansım ası, 
sadece m eclislerce üye seçim iyle ya da parlam entoların katkısıyla sağlanm az. Ö te yandan 
"yargının hesap verebilirliği” kavram ının ortaya atılm ası ve bunun da m eşruiyet çerçevesinde 
değerlendirilm esi, hukuk devletinin, kuvvetler ayrılığı rejim inin ve çoğulcu sistem in zarar 
görm esine, otoriter sistem in yerleşm esine neden olacaktır.

A n a h ta r  S özcük ler: M eşruiyet, Yargı, Milli İrade, H ukuk D evleti, Parlam ento

Giriş

Yürütme organları her dönem, yargı ile ilgili olarak yakınmada bulunmuşlardır. 
Yargı organlarının engel olması nedeniyle rahat iş yapamadıklarını, ülkenin 
gelişiminin yavaşlatıldığını, yargının bağımsızlığının yanlış yorumlandığını iddia 
etmişlerdir.

Son yıllarda yargı bağımsızlığından rahatsızlık artarak ifade edilip bir 
de yargının tarafsız olması gerektiği dile getirilmekte, ancak eleştirilerde 
tarafsızlıktan ne amaçlandığı açıkça belirtilmemektedir. Yargı reformu hazırlıkları 
başladığında, reform çalışmasının temelinde, kavramsal içeriği bozularak 
anlamından uzaklaşmış meşruiyet ve yaratılmış olan meşruiyet krizi olmuş; 
buna bağlantılı olarak da, yargının hesap vermesi gerektiği iddiası ve sonra da 
tarafsızlık vurgusu belirginleştirilmiştir.

Bu yazıda reformun niteliği ve içeriği tartışılmayacaktır'. Ayrıntılı 
değerlendirme ve sonuçlarının tartışılması ayrı bir yazıda yapılacaktır. Bu 
yazının konusu. Yargı Reformunun temeli olarak ifade edilen iki unsurdan
* Dr. Yargıç, .e-posta: halilguner@ttmail.com - halilanr@gmail.com
1 Halil Güner, 2009, AB ve Hukuksal Dönüşüm, KAYFOR VIISempozyumu Bildirileri, K.Maraş
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biri olan meşruiyet tartışmasıdır. Bunun devamında da yargının hesap 
verilebilirliği iddiasının meşruiyete bağlanmaya çalışılarak birlikte açıklama ve 
anlamlandırma çabası, makale ölçüsünde, ayrıntıya inemeden, genel çerçevesiyle 
değerlendirilecektir.

Meşruiyet kavramı yönetim ve yönetenle ilgilidir. Devlet olgusu ve yönetimin 
kaynağı tartışmaları toplumsal gelişim sürecinde önemli yer tutmuştur. Devletin 
gelişimi ve dönüşümünde unsur olan meşruiyet, hukuk ve hukuk devletiyle de 
ilgili olarak ifadesini bulmuş, hukuk devletinin temeli olarak yargı da meşruiyete 
önemli içerik sağlamıştır. Hukuk üzerinde gelişen modern devlet, hukukun 
üstünlüğü ve hukuk devleti olguları, meşruiyet kavramının ölçüt ve niteliklerini 
belirlemiştir. Ancak, yönetenlerin iktidar ve güç isteği, yönetilenlerin haklarının 
korunmasında yargının aracılığını gerektirmiş; yönetenin karşısında zayıf ve 
güçsüz olan yönetilenlerin örgütsel olarak dayanağı yargı olmuştur. İktidarlar, 
bu kez yargıyı tartışma konusu yapıp, güçlerinin zayıflatılmasına karşı çabalar 
aramışlardır.

Devletin Gelişimi
Devletin gelişim aşamaları, oba, kabile, şeflik, devlet olarak belirtilebilir. 

Diamond’un çizelgesine2 bakıldığında gelişim ve nitelikleri özetlenmiştir:

Çizelge-1: Devletin Oluşumunda Toplumsal Gelişme ve Yapılar
ÜYELİK OBA KABİLE ŞEFLİK DEVLET

İnsan Sayısı Y üzden  az B inden az B in lerce 50000  - üstü

Y erleşm e Şekli G öçebe Y erleşik Y erleşik Y erleşik

İlişki Tem eli A krabalık A kraba lık 
ken S ın ıf-hane S ın ıf-hane

YÖNETİM
K arar A laırıa Eşitlikçi E şitlikçi M erkezi M erkezi

B aşa geçm e U lu kişi B abadan oğula

B ürokrasi Yok Yok Yok veya 1 -2 
düzey Pekçok

G üç-b ilg i tekeli Yok Yok Var Var
A nlaşm azlık la r 
( (i/timü R esm i değil R esm i değ il M erkezi Y asa-Y argıç

EKONOMİ
Y iyecek üretim i Yok K ısm en var Var Y oğun

İşbölüm ü Yok Yok K ısm en var Var

A lış-veriş K arşılık lı K arşılık lı Y eniden-H ariç Y eniden-V ergi

T oprağın denetim i G rup K lan Ş e f Ç eşitli

2 Jared Diamond, 2003, Tüfek, Mikrop ve Çelik, çev, Ülker İnce, TÜBİTAK yay. Ankara, s. 361 
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Batı kökenli olan modern devlet, kapitalizmin gelişmesi sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Nüfusun artması, kentlerde ticaretin artmasını, ekonomik hareketliliği 
ve canlanmayı sağlamış, vergi gündeme gelmiştir. Bununla, ücretli memurlar, 
askerler, hizmet sistemi oluşmuştur’. Kapitalizmle birlikte burjuvazi iktidara 
ortaklık talep etmiş, geleneksel toplumun durağan ve iktidara itaatin dinsel 
kurallar yoluyla dinsel, ahlaki görev sayıldığı yapısı, kapitalizmin gelişimi 
ve iktidarın paylaşılması süreciyle değişmiştir. İktidarın paylaşılması ve 
sınırlanmasının kuralları, hukuku gündeme getirmiştir4. Yeni sosyal tabaka ve 
sınıflar, sistematik hukuk düzeni istemişlerdir. Burjuvazi, önünü görmeyi, keyfi 
kural ve işlemlerle karşılaşmamak, hukuksal kesinlik istemiştir. Yerel bağların 
yerine ulusal bağlar, yerel hukukun yerine ulusal hukuk geçmiştir. Kapitalizmin 
gelişimi sürecinde üretimin ve ticaretin giderek büyümesi, kentlerdeki refah 
düzeyini yükseltirken, aynı zamanda yoksullar ile birikim sahipleri arasında 
başlayan çelişkiyi kapatacak, güvenliği sağlayacak, isteklere yanıt verecek, 
öngörülebilirlik ve hesaplanabilirlik özelliklerini içeren yeni bir rasyonel hukuk 
düzeninin kurulması ve kapitalist düzenin işlemesini sağlayacak bürokrasi 
ihtiyacı doğmuştur. Böylece, bürokrasi, kendisini oluşturan akılcı bir hukuk 
ve biçimsel kurallar çerçevesinde çalışmak üzere merkezi nitelik kazanmıştır5. 
Poggi’nin kendiliğinden gelişmeyip yapay olarak oluşturulduğunu belirttiği 
modern devlet, XVI. ve XVII. yüzyıllarda Batı Avrupa’da ortaya çıkmış, ulusal 
devlet tipini anlatan bir deyimdir6. Kapitalizmin gelişmesiyle oluşan modem 
devlet, kapitalizmin yayılmasıyla birlikte yaygınlaşmış, kapitalizmin bir 
önkoşulu haline gelmiştir1. Endüstrileşmenin ve kapitalistleşmenin sonrasında, 
toplumun ekonomik sistemi yönlendirmesi gerekirken, piyasanın toplumu 
yönlendirdiği ve piyasanın ihtiyaçlarının toplumsal ihtiyaçların önünde yer alıp 
onu biçimlendirdiği, insanın araçsallaştırıldığı ve metalaştırıldığı bir dönem 
başlamıştır8.

17. yüzyılın sonlarında iyice şekillenen modern devlet, gelişmiş bir endüstri, 
zengin bir sermaye sınıfı ile yoğun emek sınıfına ve dolayısıyla sınıflı yapısındaki 
çelişkiyi bastırma gücüne de sahip olmuştur. Devlet, bürokrasisi, polisi, kamu 
görevlileri, kurallar ve değerler sistemi, iktisadi yapısı olan bir varlık haline 
dönüşmüştür. Yasal-ııssal bürokratik yapının oluşturduğu iktidar, günlük yaşamın 
her alanını düzenlemeye başlamış; devlet, her türlü çekişmenin merkezi, kamusal

3 Mehmet Yüksel, 2001, Küreselleşme, Ulusal Hukuk ve Türkiye, Siyasal Kitabevi, Ankara, s. 101
4 Mehmet Tevfik Özcan, 2008, Modem Toplum ve Hukuk Devleti, Oııiki Levha yay. İstanbul, s. 200
5 Mehmet Yüksel, 2006, Modernleşme, Toplumsal Yaşamın Hukuksallaşması ve Etik, iletişim

Kuram ve Araştırma Dergisi, sayı 23 s.219
6 Gianfranco Poggi, 2002, Modern Devletin Gelişimi, İstanbul Bilgi Ün. Yay. İstanbul, s 116
7 Ömer Aytaç, 2005, Mutlakçı Devletten Araçsal Devlete, Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, c.3

s. 1 sayfa 9
8 Meryem Koray, 2000, Sosyal Politika, Ezgi Kitbevi, Bursa, s.2l
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refah ve ilerlemenin güvencesi haline gelmiş, böylece toplumsal yapının içine 
yerleşmiştir9.

Modern devletin yönetme gücü ve meşruiyeti, ilahi veya kalıtsal temel yerine 
yöneten -  yönetilen ilişkisinden kaynaklanır. Koruyucu devlet olarak tanımlanan 
modern devlette, eşit ve evrensel ilke olarak benimsenip hukuksal çerçeveyle 
oluşturulmuş yurttaşlık olgusu, devletle kişiler arasındaki ilişkiyi belirlemektedir. 
Görevler, zenginlik, dinsel inanç ve toplumsal konuma göre değil yurttaşlık 
çerçevesinde; harcamalar, bağış alarak ya da makamların satışı suretiyle değil 
vergilerle yapılmaktadır. Yurttaşla ilişkiler, kişisel durumları göz önüne almadığı 
belirtilen ve bu konuda da konsensüs oluşan, genel ve soyut kurallar çerçevesinde 
belirlenmektedir ki, bu kurallar da yasalar olarak tanımlanmıştır. Modern devletin 
ayırt edici unsurları ise kısaca şöyle özetlenebilir: Şiddet araçlarının tekeli, 
toprak, egemenlik, anayasallık, kişisel olmayan (kurumsallaşmış) iktidar, kamu 
bürokrasisi, otorite ve meşruiyet, yurttaşlık ve vergilendirme, çalışma etiğidir10.

Yargı ve Anayasa

Hukuk, siyasal iktidar ile toplumsal rızanın kesiştiği meşruiyet alanı olarak 
tanımlanabilir11. Ortaçağ 'ın korporatifdevletinden burjuva devlete geçişte hukuk, 
bireyi, Tanrı tarafından istenen bir düzenin içine değil, tüm vatandaşların katıldığı 
bir toplumun hür ve eşit bir üyeleri arasına koymakta, ona sosyal ilişkilerini 
kendi sorumluluğu altında serbestçe şekillendirme imkanı vermektedir'2. Hukuk 
devleti kavramı, 18. yüzyılın sonlarında kullanılmaya başlanmış, ilk olarak 
Alman Liberalizminin temsilcileri J.W. PLACIDIUS (1798), Adam MİLLER 
(1809), C. Th. WELCKER (1812), J. Ch. Frlır. Von AREÜN (1824) ve R. Von 
MOHL’üıı (1828) eserlerinde görülmüştür13. Almanca Rechtsstaat, İngilizce rule 
o f  law veya due process o f  law, Fransızca L 'état de droit kavramlarıyla anlatılmak 
istenen hukuk devleti, Alman-Fransız anlayışı ile Amerikan-tngiliz anlayışında 
farklı içeriklere sahiptir. Alman- Fransız anlayışı, devletin kendi koyduğu 
hukuk sistemini bozmadan işlevlerini yerine getirmesi içeriği ile hukuk devleti 
kavramım benimserken; ABD ve İngiliz anlayışı, gelenek, yerleşmiş içtihatlarla 
devleti önceleyen bir hukuka bağlılığı anlatan hukukun üstünlüğü kavramını 
benimsemiştir14.________
9 Ali Kemal Bayram -  Kerim Çınar, 20007, İktidar ve Siyasetin Gölgesinde Bürokrasi ve 

Demokrasi İlişkisi, Afyon Kocatepe Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, c.9 s. 1 sayfa 16
10 Şebnem G. Balcı, 2007, Tutımamayanlar ve Hukuk, Dost kitabevi, Ankara, s. 34
11 Halis Çetin, 2002, Egemenlik ve Hukuk İlişkisi Üzerine, C.Ü. ¡.¡.Bilimler dergisi, c.3, sayı 2, 

s.9
12 Manfred Rehbinder, 1969, Sosyal Devlet Yolunda Hukuk Yapısı Değişmeleri, çev. H. Sami 

Türk, AÜ. HF. Deıgisi, c.26, s.l sayfa 88)
13 Hayrettin Ökçesiz, 1998, Hukuk Devleti, HFSA, Afa yayınları, İstanbul, sayfa 84)
14 Fikret Başkaya (ed), 2006, Hukuk Devleti Kavram Süzlüğii, C.II, Özgür Üniversite Kitaplığı, 

Ankara, 215.
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Hukuk devletinin üzerinde uzlaşılmış bir tanımı olmadığı için unsurlarına göre 
tanım farklılıklarıyla karşılaşılmaktadır. Bunlar biçimsel hukuk devleti ile maddi 
hukuk devleti anlayışları olarak iki grupta tasnif edilebilir. Biçimsel hukuk devleti, 
bir hukuk düzeni kurup bunu güvence altına alan ve içeriğe önem vermeksizin 
çıkardığı yasalara uygun davranan devleti anlatır. Maddi hukuk devleti ise, 
yasaların içeriğine de önem veren ve devlet otoritesinin hukuksal değerlerle de 
bağlı olmasını isteyen devlettir15. Dvvorkin’in de belirttiği gibi, biçimsel görüş, 
kuralların içeriğinin maddi adaletle ilgili olduğunu, maddi adaletin bağımsız bir 
ideal olarak hukuk devletiyle ilgisinin olmadığını, bu nedenle kuralların içeriği ne 
olursa olsun uymak gerektiğini iddia eder. Maddi görüş ise, haklar anlayışından 
hareketle, ahlaki ve siyasi haklara sahip bireylerin bu haklarına uyan ve saygılı 
olan devleti hukuk devleti olarak tanımlamaktadır16.

Günümüzde, biçimsel anlayış yerine maddi hukuk devleti anlayışının 
geçerliliği yaygınlaşmaktadır. Yasama faaliyeti ise, yenidir ve insan tarafından 
yaratılıp biçimlendirilmiştir. Yasama, insanların eline, bazı iyi şeyler elde etmek 
için ihtiyaç duydukları fakat kötülük üretmeyecek tarzda kontrol etmeyi henüz 
öğrenemedikleri büyük bir güç aleti ve insana kaderi üzerinde iktidara sahip 
olma hissi vermiştir17. Ökçesiz18, hukuk talebinin devlete üç boyut ve üç amaç 
değer olarak yüklenen eşitlik, özgürlük ve güvenlik gereksinimlerinin tatmini 
çabasının, kamusal alanda bir hııkıık devleti tasarımına götürdüğünü; hukuk 
devletinin resini alan olarak devletin kamuya hakimiyetini, kamunun kendisine 
hakimiyetine dönüştürdüğünü belirtmiştir.

Hukuk devleti, devlet gücü ile diğer toplumsal güçlerin bireyin özgürlüğü ile 
özerkliği için sınırlandığı devlet olarak görülmelidir. Hukuk devleti kavramının 
temel öğeleri şunlardır:

Devlet anayasal olmalıdır.
Temel hak ve özgürlükler, bireyi devlet gücüne karşı korumalıdır.
Güçler ayrılığı ilkesiyle, yetkilerin bölünmesi ve paylaştırılması yoluyla 

devletin gücü dizginlenmeli ve sınırlanmalıdır.
Devletin edimleri yasayla bağlanmalı, devlet gücünün yansıması bilinebilir ve 

görülebilir olmalıdır. (Yasallık ilkesi)
Bütün yurttaşlar yasalar karşısında eşit olmalıdır.
Bağımsız mahkemeler aracılığıyla yurttaşa kamu ve idari hukuklarda hak 

arama yollarının açık olduğu güvencesi verilmelidir.
15 Nevin Ünal Özkorkut, 2004. 1876 Anayasasının Hukuk Devleti Açısından Osmanlı Devlet 

Anlayışına Getirdiği Yenilikler, AÜHF. Dergisi,c.53, s.l sayfa 180)
16 Gülriz Uygur, 2004, Adalet ve Hukuk Devleti, A ÜHF Dergisi, c.53 s.3 sayfa 4
17 Friedriclı A. Hayek, 1996, Hukuk, Yasama ve Özgürlük, çev. Atilla Yayla, Türkiye İş Bankası 

yay. Ankara s. 111
18 Hayrettin Ökçesiz, 2009, Hukuk Kültürünün Yapısı- “Nomos Physis”, www.anavasa.gov.tr/ 

eskisite/anvarg20/lı okcesiz.pdf(25.02.2009)
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Devlet ve memurları, eylem ve işlemlerinden sorumlu olmalı, yasaya aykırılık 
hallerinde zararın giderilmesi güvencesi verilmelidir.

Yurttaşların yönetime katılma hakları sağlanmalı ve korunmalıdır.
Yürütmede olduğu gibi yasamada da hukuk devleti amaç/araç ilişkisinde 

oranlılık ilkesine uymalıdır.
Hukuk devletinin iki bileşeni vardır:
Bireyin medeni ve siyasal özgürlüklerinin korunup güvenceye alınması ve 

Anayasaya göre konup yürürlüğe giren kuralların devlet içi yaşamı düzenleyerek 
devlet gücünü sınırlamaları.

Hükümranlık, teolojik Tanrı anlayışından hükümdara ve ondan yasaya 
geçmiş; yasa yeni Tanrı olmuştur. Yasalar hükümdar olacaksa, yasalara da 
hükmedilebilmeliydi ki, bu nedenle anayasalar icat edilmiştir. Hükmetmenin 
hangi ilkeler üzerine kurulacağı, yasaların uyması gereken düsturlar anayasada 
yazılmıştır. Laikleşme, nesneleşme ve kişidışılaştırma eğilimleri, hükümranlığın 
Tanırdan yeryüzü tanrısı hükümdara, oradan da anayasayla taçlandırılmış ve 
tanrısallaştırılmış yasalara aktarılmasını sağlamıştır. Yasaların ince ayarını yapma 
görevini ise, yasalara bağlı kalacak devlet idaresi ve adliye üstlenmiştir19. Adliye, 
her şeyi hilen ve gören, gözünden hiçbir şey kaçmayan, bu nedenle de hükmünde 
adil olan en yüce tanrının mahkemesidir. Yargı ancak görünenin altında yatan 
bilgiye dayanıyorsa adildir20.

Yargı, insanlık tarihinin gelişiminde önemli bir konum kazanarak, egemenleri 
denetleyen; iktidarı sınırlayan; yürütme ve yasamayı yasa ve anayasalara uymaya 
zorlayan bir konum kazanmış; anayasal yetki ve güç sahibi olarak kuvvetler 
ayrılığı rejiminin temelini oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin 1982 tarihli 
Anayasası da, yargıyı bir yetki ve görev olarak değerlendirmiştir. Buna göre yargı, 
yetkisini Anayasadan alarak Türk Ulusu adına kullanan bir güçtür; meşruiyet 
temeli, Anayasa ve Türk Ulusudur, Türk Ulusunun rızasıdır.

M eşruiyet K avram ı

Meşruiyet21 kavramının anlamına bakıldığında, sözlüklerde; yasallık22, yasal, 
dince kabul edilmiş olan23, hukuk nizamına uygun bir durum ya da hareket24, 
kanuna uygunluk25, yasaya uygun bulunma26 hali olarak gösterilmiştir. İngilizce

19 Michael Stolleis, 2010, Yasanın Gözü. çev. A rif Çağlar, Kitap yayınevi, İstanbul, s. 52
20 Stolleis, 2010, age, 18
21 Meşru (lat, legitimus, iustus; ing, legitimate, lawful; fr, légitime, licité; aim, gesetzlich)
22 TDK Türkçe Sözlük (2009), Türk Dil Kurumu, 10. baskı, Ankara
23 Mehmet Kanar (2009)Kanar Osmanlı Tiirkçesi Sözlüğü, c.2, Say yay. İstanbul,
24 Türk Hukuk Lügati ( 1991 ), Başbakanlık basımevi, Ankara,
25 Hüseyin Özcan (1980), Ansiklopedik Hukuk Sözlüğü, 5. baskı, Olgaç Matbaası, Ankara
26 Osmanlıca Türkçe Sözlük (1985), Bilgi Yayınevi, Ankara
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anlamı ise, Legitimate27 (önceki veya temel yasaya uygunluk; yasaya veya 
prosedüre uygunluk) olarak tanımlanmıştır. Öte yandan meşruiyet, dar anlamıyla, 
bir işlemin veya olayın olumlu nitelikte bir hukuk normuna uygun olmasıdır. 
Başka deyişle, bir kurum veya kuralın kendisinin üstünde bulunan hukuksal 
veya etik bir kurala uygun olmasını anlatır. Hukuk, ahlak veya geçerli bir değer 
üzerine kurulma hali meşruiyeti oluşturur28. Usulüne uygun olarak yürürlüğe 
girmiş kanuna uygunluğu ifade eden hukukilikten bu yönüyle ayrılır.

Meşruiyet daha çok yürütmeyle, idarenin işleyişiyle ilgilenen bir kavramdır. 
Yani yönetenlerin yetkileri veya yönetilenlerin bunu benimseme, itaat sorununu 
değerlendirir. D ictionnaire  de la C onstitu tio n 'da bu terim, yöneticilerin buyruğuna 
itaatin, yani yönetim otoritesinin kurulduğu ilke olarak gösterilmiştir29. Bu 
yönüyle meşruiyet, iktidar ve güç kullanımı ilişkisini de ortaya koymaktadır. 
Yönetilenlerin iktidarı meşru sayması, onun kurallarına zora gerek olmaksızın, 
gönüllü itaatini sağlar, ancak meşruluk inancı zayıfsa itaat olmayacağından zor 
kullanma ve şiddet gündeme gelecektir.

Diğer bir konu ise, pozitif hukuka uygunlukla meşruluğun aynı olmamasıdır. 
Pozitif hukuka uygun olan meşru olmayabileceği gibi meşrunun da her zaman 
pozitif hukuka uygun olduğu iddia edilemez. Ancak, hukuka uygunluk, 
meşruiyetin temelini gösterir, m eşruluğun karinesi sayılır. Başlangıçta meşru 
olan herhangi bir iktidar, meşruiyetini sonradan kaybedebilir; meşru bir iktidarı 
ortadan kaldırma halinde yeni iktidar meşru olsa da kanuna uygun görülmeyebilir. 
Meşruiyet ile hukukilik kavramları birbirlerinin karşıtı da değildirler. Birbirlerini 
tamamlarlar. Meşruiyet, eşitlik demek olmadığı gibi adalet demek de değildir.

Uzun ve kanlı mücadelelerle gerçekleşen toplumsal gelişim sürecinde, devlet 
içinde karşıt güçler oluşmuş, bu güçlerin muhalefet edebilme yetkisine sahip 
olmaları, devleti sarssa da demokratik devletin meşruiyetini sağlamıştır.

Meşruiyet, iktidarla toplum arasında güç itaat ilişkisini dengeler. Rızaya dayalı 
bir itaatten beslenen otorite meşru bir otoritedir30. Meşruiyet kavramı ikili ayrıma 
tabi kılınmaktadır. Bunlar dem okra tik  m eşru iye t31 ve işlevsel (fonksiyonel) 
m eşruiyet32t\T.

Demokratik meşruiyet, devlet iktidarını elinde bulunduranların, yönetilenlerin  
seçim ler aracılığıyla kendilerine tevcih etm iş oldukları hak ve yetkileri

27 The New Wehster s Dictionary’ o f  the English Language (1 9 9 4 ), In te rn a tio n a l E d itio n , U SA
28 E n d er E them  A tay  (1 9 9 7  ), H u k u k ta  M e şru iy e t K av ram ı, Gazi Ü. Hukuk E Dergisi, C .ls .2  

s: 121-166
29  A tay  (1 9 9 7 ), ag e , 126
30  M eltem  D ik m en , 2 0 0 7 , M e şru iy e t N e d ir?  N e  D eğ ild ir?  Teori, s. 21 3 , s: 12
31 D e m o k ra tik  m eşru iy e t n ite lem esi, m eşru iy e t k av ram ın ın  içeriğ in i b o zm ak tad ır , bu, d em o k ra tik  

o lm ay an  m eşru iy e t tan ım lam asın ı d a  g e tir ir  ki, d em o k ras i tan ım ın ı d a  sa d ece  oy  k u llan m ay a  
ind irg em ek ted ir. K a tılm ad ığ ım  bu  ifadey i bu  g ö rü şle ri b e lir tm ek  için  k u llan m ay ı sü rd ü receğ im .

32 H ak an  F u rtu n , 2011 , Hukuk Devleti Açısından Hukuk Uygulamasının Meşruiyeti,
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kullanm ası olarak; işlevsel meşruiyet ise, kam usal erk sahiplerinin ülkenin  
yü ksek  çıkarlarıyla uyum içinde bulunarak ve vatandaşların inançlı kabulüne  
dayanarak sorum luluklarını yerine  getirm esi33 olarak tanımlanmaktadır. Bu 
sınıflandırma ya da ikili tanımlama, ülkemizde 2007 sonrasında çok kullanılmakta, 
özellikle hükümet ve yargı ilişkisinde gündeme getirilmektedir. Sınıflandırma 
incelendiğinde meşruiyet tanımlaması ya da ayrımı yerine yönetim nitelemesi 
yapıldığı görülmektedir. Yukarıda kısaca belirtildiği üzere, meşruiyet, hükümetin 
niteliğini değil, hiikiimet etme yetkisinin kaynağını ortaya koyar. Meşruiyeti 
sandıkla sınırlamak da doğru bir yaklaşım değildir. Seçim çoğunluğunu toplumsal 
uzlaşma olarak göstererek meşruiyet bu çoğunlukla sınırlanmak istenmektedir. 
Meşruiyet açıklanırken devletle iktidar aynılaştırılabilmektedir. Siyaset de iktidarın 
devlet adına yaptıklarıyla bir tutulmaktadır. Oysa siyasal iktidar tek başına devleti 
oluşturmaz, karşısında toplum ve anayasada düzenlenmiş kurumlar da vardır.

Demokratik -  işlevsel meşruiyet ayırımına dayanarak da, yargı organlarının 
işlemesinde, demokratik meşruiyetin rolünün olmadığı; vazedilmiş hukuk kuralları 
ve bunlarda öngörülen süreçler uyarınca atanıp faaliyette bulunmaları nedeniyle, 
hem hukukun hem de kamu vicdanının gözetmeni olarak yarg ı organlarının  
m eşruiyetin in  işlevsel m eşru iyet34 olduğu belirtilmektedir. Bu nitelendirmeyle, 
hemen yargının işlevinin ve amacının ne olması gerektiği tartışması ortaya 
konmaktadır. Dolayısıyla, “kam u düzen in i tesis edip  sürdüren , kam unun iy iliğ in i 
gözeten  b ir devle t o rg a n ı” olduğunda yargının “m eşruiyet derecesi a r ta r ”, 
yargı bağımsızlığı ise, yargı organlarının kam u vicdanından tam am en bağım sız  
o larak sadece  hukuk kura llarına  göre  karar verecekleri an lam ına  gelm ez, b ir  
yarg ı kararın ın  ad il ve m eşru  oluşu, halkın bunu tasvip etm esine bağlıdır. Yargı 
organlarının m eşruiyeti, verilen hüküm lerin  toplum  vicdanıyla uyuşm ası ite  
doğru oran tılıd ır35 ” düşüncesi gündeme getirilerek, poliarşi, kuvvetler ayrımının 
ortadan kaldırılması sorularının oluşmasına neden olmaktadır. Devamında ise 
ya rg ıç la r  devleti tartışması ileri sürülmektedir.

Günümüzde meşruiyet krizi, genel kullanımlı hale gelmiştir. Aslında 
demokrasinin krizi, meşruiyet krizi olarak değerlendirilmektedir36. Temsili 
demokrasi, yurttaşların kamusal kararların içeriğini doğrudan belirlemesi yerine, 
bu kararları belirleyecek temsilcileri seçme göreviyle sınırlanmıştır. Genel 
irade temsilcilerin iradesine dönüşmüş; siyaset ise düzenli seçimlere indirgenip, 
seçilmiş seçkinlerin37 denetimi altında içeriği boşaltılarak ticari bir nesneye

33 Furtun, 2011,
34 Furtun, 2011,
35 Furtun, 2011,
36 Ülkü Doğanay, 2003, Demokratik Usuller Özerine Yeniden Düşünmek, İniğe kitabevi, Ankara, 

s. 25
37 Türkiye gibi ülkelerde milletvekillerinin öncelikle parti liderlerince seçilmesi nedeniyle bu 

kavram kullanılmışın: Halk seçilmiş adaylardan seçmektedir.
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dönüştürülmüştür. Burada, iktidar meşrulaşmakta ancak rasyonelleşmemcktc, 
kriz ortaya çıkmaktadır38. Partilerin denetim sistemi ve (özellikle Türkiye’deki 
liderlik yapısı) milletvekillerini partilerinin em redici vekaleti altına sokan 
durumu, parlamentoları daha önce verilmiş kararları tescil etmek üzere buluşmuş 
talimata tabi parti görevlilerinin toplulukları haline getirmiş39, seçilmişlerin sözü 
de artık temsilin dili değil, denetlenemeyen uluslar arası çevredeki ekonomi 
yetkilileri ve sahiplerinin sözüne dönüşmüştür. Türkiye gibi parlamenter sistemin 
hüküm et m eclisi sistemine dönüştüğü yerlerde kriz daha da belirginleşmiştir. 
Demokratikleşme ve sivilleşme, siyasal parti-meclis-seçimler gibi kurumsal 
düzenlemelerle; demokratik katılım da sadece oy verme ve kamuoyu 
yoklamalarıyla sınırlanmıştır40. Modern siyaset altı boşaltılm ış b ir m eşruiyet 
ya p ıs ın d a  sürdürülmektedir. Çoğunlukçu yönetim anlayışı egemen kılınmaya 
çalışılmaktadır.

Türkiye’de, demokratikleşme, refah devletini tasfiye eden liberal ekonomi 
kurallarının biçimlendirdiği, kamusal yaşamın düzenlenmesinin devletin değil, 
ülkede yaşayan farklı grup, kimlik ve cemaatlerin, katılım cı n o rm a tif standartlara  
ve çoğulcu luğa  y e r  verm eyen , tekil sorunlara odaklaşarak ortak iyi üzerinde 
oydaşma arayan s iv il toplum  anlayışıy la  gerçekleştirilmek istenmektedir. Yargı 
reformu da tekil sorunlar nedeniyle gündeme getirilmiştir. Yargının da bu 
dönüşüme uyması istenmiştir.

Yargıda Reform  İstekleri

Yargıda reform istekleri, 1980 sonrasında, özellikle 1990’larda küreselleşme 
rüzgârından faydalanmak isteyen Türkiye sanayicileri ve işadamları, örgütleri 
vasıtasıyla raporlar yayımlayarak gündeme getirilmiştir. Bu raporlara kadar, hukuk 
alanında insan haklarına dayalı, daha çok çalışanları da koruyacak düzenleme 
yapılması talepleri olmayan bu örgütler, özelleştirme kampanyalarına engel 
olduğunu düşündükleri yargının etkisizleştirilmesini ve yargı dışı çözümlerin 
kurallaştırılmasını, yargının seçilmişlerin iradesine engel olm am asını sağ layacak  
çözümlerin üretilmesini istemişlerdir. Taleplerinde yargının kadro ve teknik 
olanaklarının güçlendirilmesi, böylece davaların bir an önce sonuçlandırılması 
bulunmamıştır. Öncelikle mevzuat değişikliği, yargı dışı çözümlerin (hukukçu 
olmayanların yönetiminde hakemlik veya uzlaşma) uygulanması talep edilmiştir. 
Yargıyı ülkeyi geri bırakan, hantal, çağdışı olarak gösterip uluslararası şirketlerin 
istekleriyle de birleşerek yargının yetkilerinin kendileri açısından daraltılmasını 
ama çalışanlar ile alt ve orta sınıfın toplumsal muhalefetini baskı altında tutacak

38 D oğaııay .2003 , s.2 7 ; Ju rgeıı H ab erm as . 1992, Rasyonel Bir Topluma Doğru, çev. Ç iğ d em -
K ü çü k , Vadi Yay. A n k ara , s .80

39  D oğanay , 2 003 , s .28;
40  D oğanay , 2 003 , s. 147
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kuralların da mevzuata alınmasını sağlamışlardır. 2000’lerden sonra da AB 
üyeliği başvurusu nedeniyle AB isteklerini de ön planda tutarak yargı reformu 
taleplerinde bulunmuşlardır41. Bu raporlarda hukuk devleti ve yargının sorunlarına 
ilişkin önemli tespitler, katılınacak çözümler ve öneriler vardır ancak sermaye 
örgütlerinin genel isteği önlerinin her zaman açık olmasıdır.

1990’lı yıllarda başlayan yargısal düzenlemelere ilişkin süreç 2004 yılına 
kadar gelmiştir. 2004 yılında Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu 
gündeme alınmış; çok sınırlı bir heyetçe kısmen Alman Ceza Kanunu kısmen 
de İspanya Ceza Kanunundan derleme ve iktibaslarla 6 ay gibi kısa bir sürede 
yasalaştırılmış, aceleyle bazı yanlışlıkların metinde yer aldığı anlaşılınca 
yürürlüğe girmeden değişiklikler başlamış; ülkelerarası planda, 01. 06. 2005 
yılında yürürlüğe giren temel yasalarda, yürürlüğünden önce ve hemen sonra çok 
sayıda değişiklik yapan tek ülke, Türkiye olmuştur. Bu kadar değişikliğe rağmen, 
yeniden ele alınması gereken ve açıklanması gereken çok madde bulunmaktadır.

2008 yılına gelindiğinde Anayasa Mahkemesinin iptal kararları ile Türban 
konusundaki değişikliğin iptali ve Adalet ve Kalkınma Partisinin kapatılması 
istemli dava sürecinde, idari yargının da bazı özelleştirme işlemlerini ve ihaleleri 
iptal etmesi üzerine yargıya yönelik eleştiriler artmış; ağır, yoğun ve zaman 
zaman da hukuka aykırı hale gelmiştir. Yargıçlar devleti, üstünlerin  hukuku ve 
yargısı, m illi iradeyi ortadan kaldırdı, siyasi karar veriliyor  eleştirileri, İstanbul 
Özel Yetkili Ağır Ceza mahkemelerinde başlayan önemli davalardaki tutuklama- 
tahliye işlemlerine ilişkin tartışmalar, önemli yerlere ve mahkemelere yargıçlarla 
savcıların atanmasında yürütmenin sayıca etkisiz kaldığı, bunun değişmesi 
gerektiği ileri sürülmüştür. OECD, IMF, AB gibi uluslararası örgütler ile çeşitli 
ülke yöneticilerinin beyan ve istekleri üzerine Türkiye’den biri akademisyen olan 
iki kişinin de katılımıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütünün hazırlayıp 
önerdiği Yargı Reformu Strateji Belgesi taslağı ortaya çıkmıştır42. Taslakla 
ilgili olarak, BM UNDP örgütünün resmi internet adresinde aşağıdaki bilgi 
bulunmaktadır.

41 Ö rn eğ in  T Ü S İA D  1990’lardan  itib a ren  y ay ım lad ığ ı ra p o rla rd a  O cak  I9 9 7 ’de  Türkiye’de 
Demokratikleşme Perspektifleri rap o ru y la  b aş lay an  sü reç , K asım  19 9 8 ’de  Yargılama Düzeninde 
Kalite rap o ru , A ra lık  199 9 ’d a , Türkiye'de Demokratik Standartların Yükseltilmesi rap o ru , 2001 
ve 200 2  y ılla rın d a  p eşp eşe  Demokratikleşme Perspektifleri rap o rla rı y a y ım lan m ış , 2003 y ılın d a  
ise Yargı Reformu rap o ru  aç ık lan m ıştır .

42  U N D P, 2 0 0 8 . w w w .u n d p .o rg .tr /G o z lc m 3 .a sp x 7 W e b S a y fa N o H 3 1 9  (e riş im  ta rih i. 0 1 .0 9 .2 0 0 9 ) 
ve F atih  S ay ın , 2 0 0 9 , "Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi 
Projesi" w w w .v arsav .o rg .tr  (0 1 .0 7 .2 0 0 9 )
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“Proje Adı:
Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi 
Projesi
Bütçe: ¡12,000 Amerikan Doları 
Şiire: Ocak-Ağustos 2008 
Durum
Yargıda reform Türkiye'nin öncelikli konularından birisidir. AB'ye aday 
bir ülke olarak Türkiye’de hükümetler son yıllarda kapsamalı yasal 
düzenlemeler yapıyor. Türkiye’nin yargıda reform konusundaki güçlü 
taahhütleri çeşitli ulusal dokümanlarda ifadesini bulmuştur. Türkiye 
Hükümeti, yargı alanında reformların devam etmesine duyulan ihtiyacı 
Dokuzuncu Kalkınma Planında açıkça vurgulamıştır: “ Yargının işleyişinde 
ve temel unsurlarında hizmet kalitesini artırıcı çabalar sürdürülecek; 
hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti gerekleri çerçevesinde, yargılama 
sürecinin hızlı, adil, güvenli ve isabetli şekilde işlemesini sağlayacak 
hukuksal ve kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. ” Ayrıca 2003 yılında 
kabul edilen Ulusal Program’da yargının işlevselliği ve verimliliğiyle 
ilgili olarak Hükümet aşağıdaki ifadelere yer verdi. “Devletimizin 
temel niteliklerinin başında gelen hukuk devleti ilkesinin evrensel hukuk 
değerlerini benimsemiş çağdaş toplamlardaki anlayışla ülkemizde de 
yerleştirilmesi, adalet hizmetlerinin modern toplumun gereklerine uygun 
şekilde etkili hale getirilmesi Hükümetin bu alandaki en önemli hedefi olup, 
bu bağlamda gerçekleştirilecek yargı reformu demokratikleşme sürecinin 
temelini oluşturuyor. ”
Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi 
başlıklı bu proje, AB üyesi ülkelerde gerçekleştirilen reformlar analiz 
edilerek Tiirk yargı sisteminin kurumsal yönetiminde etkinliği bulunan 
kurumlanıl, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ilkeleri ışığında kurumsal 
yönetim kapasitesinin geliştirilmesi çabalarını desteklemeyi amaçlıyor. 
Amaç
UNDP, politik olarak tarafsızlığı ve BM  değerlerini tenisi! ediyor. Yarım 
yüzyıldan daha fazla bir süredir Türkiye 'deki varlığı ve kamu, STK ’lar, özel 
sektör, akademi ve diğer donör kuruluşlar gibi ilgili paydaşlarla şiire giden 
diyalogu, UNDP y i ulusal hükümet ııezdinde güvenilir bir ortak kılıyor. 
Temel kurumsal işlevlerinden birisi olan kapasite geliştirmeyle UNDP, 
adalete artan erişimle yargıda iyi yönetişimi sağlamada ulusal hükümete 
katkı verecek pozisyondadır. Herkesin adalete erişimi, UNDP ’nin global 
bağlamda tanımladığı demokratik yönetişim altındaki hizmet alanlarından 
birisidir. Bu, demokratik süreçlerin kalite ve işlerliğiyle bireylerin 
adalete erişimlerinin birbiriyle sıkı bir bağlantısı olduğu görüşünden 
kaynaklanıyor. Demokratik yönetişim kapsamında adalete erişim hizmet 
alanı, bireylere adalet sistemi yoluyla adil çözümler sağlayan süreçlerle 
ilgilenir. UN DP'nin adalete erişim stratejisi dört ana ilkeye dayanır:
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Eşdeş ilkeler olcnı hizmet sunanların hesap verebilir/iği ve hak sahiplerinin 
güçlendirilmesi, kapasite geliştirme stratejilerinin amaçlarını oluşturuyor. 
Katılımcılık ise programlama sürecinin tüm aşamalarındaki temel ilkedir. 
Türkiye’deki yargı sisteminde süregiden çalışmalara UNDP’nin özgii 
katkısı; farklı ülkelerin yapılan ve örneklerini sağlamayı olanaklı kılan 
global deneyimi ve kapasitesi ve aynı zamanda hizmet sunumunun her 
alanında ve hizmet sunanların her faaliyetinde insan haklarına dayalı 
yaklaşımların yerleştirilmesini sağlamak amacını güden kurumsal kapasite 
geliştirme çalışmalarına teknik destek sağlamak olacaktır. Bu bağlamda 
Proje, yaıgı sistemi ile çalışarak, AB üyelik sürecinde güncellenen 
öncelikleri yerine getirmesini miimkiin kılacak kapasite gelişimine katkı 
sağlamaktır.
Proje Nasıl Uygulanıyor?
Proje kapsamında, A B ’ye üyelik sürecinde gerçekleştirilen adaletteki 
reformun mükellef bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını 
sağlamaya dönük Türk yaıgı sisteminin kurumsal yönetimine dair bir 
değerlendirme yapılacak. Adaletteki kurumsal yönetime dair bu çalışma,
Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay ve Danıştay 
gibi yüksek mahkemelerin yapıları ve kendi aralarındaki etkileşimlerine 
yönelik genel bir değerlendirme sağlayacak. Bu değerlendirmenin çıktısı, 
mevcut yapılar ve süreçler hakkında temel bilgi verecek olan kapsamlı bir 
durum değerlendirmesi olacak. Nihai olarak, proje, Türkiye 'de süre giden 
yaıgıda reform sürecine yönelik daha fazla  politika önerisi ve kapasite 
geliştirme programını tanımlayan bir yo l haritasına temel teşkil edecek 
kapsamlı bir çerçeve sağlayacak.
Ortaklarımız 
Adalet Bakanlığı43”

Bu taslak tartışılmaya başlanmış, yargısal faaliyetlerde ortaya çıkan bazı 
sorunlar ve krizler nedeniyle hemen Anayasa değişiklik paketi hazırlanmıştır. 
Çok kısa sürede ve toplumsal mutabakat aranmaksızın hazırlanan Anayasa 
değişiklik paketi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edilmiş, 
yürürlüğe girmiştir. Anayasa değişikliğinden sonra hemen yargıyla ilgili yasalar 
çıkarılmıştır.

Yargı reformu strateji belgesi taslağında neden ve amaç;
“...Kurulun oluşumunda demokratik meşruiyet ilkesine yeterince riayet 
edilmemesi
Anayasanın 9 ’uncıı maddesinde de belirtildiği gibi yargı yetkisi, egemenlik 
hakkının doğal bir sonucu ve özel bir tezahür şekli olup, hâkimler bu 
yetkiyi egemenliğin sahibi olan millet adına kullanmaktadırlar. Bu sebeple 
yargı yetkisinin kendisine meşruiyet kazandırabilmesi için doğrudan

_____ veya dolaylı olarak milli iradeden kaynaklanması gerekir. Nitekim bıınıın
43  (U N D P ,2 0 0 8 ) A yrıca  bıı m etn in  tü m ü , ey lem in  içerik , n ed en  ve  am ac ın ın  tam  o la rak  an laş ılm as ı 
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gereğine ve adaletin halka daha yakın olmasının sağlayacağı biiyiik 
yarara inanan bazı devletlerde, yasama ve yiiriitme organları temsilcileri 
gibi hâkimler de doğrudan doğruya halk tarafından seçilmektedir. Ilalk 
tarafından seçim sisteminin teknik ve diğer nedenlerle mümkün olmadığı 
devletlerde ise, atanıa işlemi temsili demokrasi ilkelerine uygıoı olarak 
yasama ve çoğunlukla yiiriitme organlarınca yapılmaktadır. Diğer bazı 
devletlerde de atamalarda hâkimlere söz hakkı tanınmakta veya bıı işler 
için milletin temsilcileri olan yasama ve yiiriitme organlarının temsilcileri 
He birlikte hâkimlerin de katıldığı özel kurullar oluşturulmaktadır. 1982 
Anayasasının ¡59 uncu maddesi ile kurulan Hâkimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulunda yürütme organı da temsil edilmek suretiyle, milli hâkimiyet 
ilkesine yönelik önemli bir adım atılmıştır. Ancak, mevcut düzenlemeye 
göre gerek Kurul üyelerinin, gerekse bir bütün olarak Kurulun yasama 
organına karşı herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir. Bununla 
birlikte, kurulun başkanı olan Adalet Bakanının, hâkim ve savcıların özlük 
işlerinin görülmesi ve dolayısıyla yargı hizmetinin gereği gibi yapılması 
konusunda yasama organına karşı sorumluluğu vardır. Adalet Bakanının 
Kurulda yer alması demokratik meşruiyet ilkesi açısından önemli olmakla 
birlikte yasama organının kurula üye seçimi için yetkisinin olmaması 
bir eksiklik olarak görülmektedir. Yapılacak çalışmada Ülkemizde de 
Yasama ve Yürütme organı (Cumhurbaşkanı) tarafından Kurul'a hâkim 
ve savcılar arasından üye seçimi konusunda görev ve yetki verilmesi 
plânlanmaktadırAA " olarak gösterilmiştir.

Yargı ve M eşruiyet

Yukarıda genel tanımı verildiği üzere meşruiyet sadece oy kullanmayla sınırlı 
bir içeriğe sahip değildir. Bıı nedenle yargının da oy kullanılan bir mekanizmayla 
oluşturulmaması onun meşruiyetinin olmadığını göstermez. Yargı organları 
ulusların temel sözleşmeleri olan anayasalarında vücut bulurlar ve hukuksal 
çerçeveleri bu anayasalarda gösterilen yargı organlarının temelinde ulus bulunur, 
ulus adına karar verirler. Eğer iddia edilen mantık geçerli olsaydı, hem bakanların 
hem de milletvekillerinin herhangi bir önscçici olmaksızın doğrudan halk 
tarafından seçilmesi gerekirdi. Yargının meşruiyeti olmadığı aııolojik önermesinin 
doğrulanmaya çalışılması da çıkmaza ve çelişkiye götürmektedir.

HSYK, Anayasa’da görev ve nitelikleri sayılan bir yönüyle yargısal bir 
yönüyle de idari ve hukuk devleti gereği oluşturulmuş, hukuksal bir organdır. 
Yargı bağımsızlığını sağlayan temel örgütlenmelerden biridir, meşruiyetinin 
yokluğunu iddia etmek, dolayısıyla yargının bağımsızlığını tartışmaya açmaktır.

Yargının meşruiyeti hukuk düzenidir. Meşruiyet tartışması yapılmayan yasama 
organının ortava kovduğu kurallar ve genel hukuk anlayışı çalışma çerçevesini
4 4  Yargı R efo rm u  S tra te ji B e lgesi T aslağ ı, 2 0 0 8 , w w w .sg b .ad a lc t.g o v .tr/y rs .h tm l (eriş im
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oluşturur. Bunun için herhangi bir yürütme organı veya yasama birimi veya 
organının onayına ihtiyacı yoktur; onayı, içinde bulunduğu, kuaıcu irade olan 
ulustan almaktadır. 12 Eylül ile m illi hakim iyet ilkesin i gerçekleştirm ek için  
yürütmenin temsilcisi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) katılmış 
ancak yasamaya karşı sorumluluğu eksik(!) bırakılmıştır.

Yargı O rganının Hesap Verm esi Söz K onusu O labilir mi?

Yargının hesap vermesi gereken iki makam ileri sürülmüştür. Yürütme ve 
yasama. Yürütme, bir yönüyle, ödenek ve ücretlerle denetlemekte, yargıçların ve 
savcıların maaşlarını başbakanlık müsteşarının maaşıyla oranlayarak, yargıyı nasıl 
ve nerede gördüğünü ortaya koymaktadır. Diğer yönüyle de, yarg ı kararların ı 
uygulam am a ye tk is i olduğu  yanlış kanaatiyle, keyfi ve seçmeli uygulama yaparak 
denetlemektedir. Yasamaya nasıl hesap verileceği anlaşılmamaktadır. Yasama 
organının bu yetkiyi nereden bulduğu, hangi yetki ve görevle hesap soracağı da 
açıklanmamıştır. Anayasada yasamanın yetki ve görevleri sayılmıştır, bunların 
arasında yargıdan hesap sorma görevi yoktur.

Yargı Reformu Strateji Belgesinde, HSYK idari bir organ olarak değerlendirilip 
kurulun hesap vermesi gerektiği iddia edilmiş ancak kendi içinde çelişki 
barındırdığı için yasama organına karşı sorumluluk gerektiği ifade edilmiştir. 
Ayrıca idari organ olarak görülmesine rağmen, HSYK’nin kararlarına karşı idari 
yargı yolu da açılmamıştır.

Yargı organlarının ve HSYK’nin sorumlu olması ve herhangi bir makama 
hesap vermesi, Anayasada güvence altına alınmış yargı bağımsızlığı, kuvvetler 
ayrılığı ilkelerine ve hukuk devletine aykırıdır. Hukuk devletinin en önemli 
ilkesi, yönetenlerin yargı organlarınca denetlenmesidir, bunu da bağımsız yargı 
sağlayacaktır. Eğer yargının işlemlerini denetleyeceği kurumlara hesap vermesi 
gerektiği ileri sürülürse yargının nasıl bağımsız olacağı ve nasıl çalışacağı da 
açıklanması gerekir ki, o zaman yargı millet adına hareket eden bir organ değil, 
majestelerinin yargısı olacaktır.

Yargı, zaten, yargısal faaliyetlerin hukuki ve maddi incelemesini yapan 
istinaf veya temyiz makamlarınca iç denetim yolu ile denetlenmekte, yargıçlar 
da kararlarının bu denetimiyle hesap vermektedirler. Yargıçların yürütmeye ve 
yasamaya hesap vermesi, birer unsur veya organ düşüncesiyle tahakkümün aracı 
haline gelmelerine yol açacaktır.

Türkiye’de istikrar iddiasıyla, yürütmenin güçlendirilip hükümet meclisi 
sisteminin geçerli olduğu günümüzde, bir de yargının yürütmeye hesap vermesini 
ve yürütme tarafından denetlenmesini istemek, demokratik sistemin ortadan 
kalkmasına, yeterince benimsenmemiş demokratik düşüncenin ortadan kalkarak 
otoriter ve totaliter yönetimlerin oluşmasına neden olacaktır.
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Sonuç

Yargının meşruiyet sorunu yoktur. Meşruiyet kavramının içerik ve anlamı da 
ileri sürülen iddialardan farklıdır; bu iddialar, çoğunlukcu demokrasi anlayışının 
güçlendirilmesi amaçlıdır ve yargı denetiminden kurtulmanın bahanesidir. 
Denetimsiz yürütmenin ve ona bağlı olarak denetim işlevi ortadan kalkmış 
yasamanın toplumların kaderinde hangi sonuçlar yarattığı yakın tarihteki acı 
örnekleriyle hafızalardadır.

Bunun yanında, yargı reformu strateji belgesinde gösterilen yargı reformu 
süreci büyük bölümüyle gerçekleşmiştir. Reformda amaç, yargının küreselleşmeye 
uyumlu bir hale getirilmesi, küresel politikalar ve ekonomik uygulamalara karşı 
etkisizleştirilmesi, engelleyici kararların durdurulması, toplumsal muhalefetin 
önlenmesidir. Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile diğer cezai 
ve hukuki mevzuattaki düzenlemelerle, devlete karşı bireyin üstün tutulduğu 
iddiasıyla, yeni suç teorisi ve suç tipleri yaratarak bireyi sınırlayıp gruptan 
izole etmek amaçlanmıştır. Ayrıca bu halde bile, teknolojinin gelişmesiyle 
bireyin izole edilmiş alanını da gözetleyerek bireye hem toplumsal hem de 
özel alan bırakılmamış, birer otomatik davranışlara programlanmış canlılara 
dönüştürülmüştür. Ceza hukuku yoluyla, oluşan değişimler resmileştirilmekte 
ve meşrulaştırılmakta; aynı zamanda bu değişim sürecinde de ceza hukuku 
kullanılmaktadır45.

Meşruiyet tartışmasındaki amaç, yargının meşruiyet sorunu olup olmadığı 
değil, yargıda hedeflenen dönüşümü sağlamaktı.
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Yoksulluğun Azaltılmasında ‘Sosyal Kapital’ 
Yaklaşımının Düşündürdükleri:

Eleştiriler ve Gerçekler

Şengiil Hablemitoğlı*

Özet
Yoksulluk temelde ekonomik olarak tanımlanır. Bu doğrultuda gelir ve harcamaları 

kapsayan ölçümler yapılarak, açlık, güçsüzlük, evsizlik, dışlanma gibi çeşitli boyutları 
ile ortaya koyulmaya çalışılır. Özellikle 90 ’lı yılların başından itibaren, sağlık ve eğitim  
harcamalarının da bu ölçümlere dâhil edilmesi, yoksulluğun farklı ülkeler için farklı 
görünümleri ile açıklanmasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca giderek artan bir biçimde yoksulluk 
çalışmalarında yoksulluk sorununun yaşandığı ülkelerin ekonomik, politik ve sosyo-kültürel 
çevreleri ile koşullarındaki farklılıklara vurgu yapılmaktadır. Ülkelerin büyüme potansiyelleri 
ile yoksulluk düzeylerinin ve kültürlerinin farklı oluşu, dünyada tek tip bir yoksullukla 
mücadele stratejisinin başarılı olamayacağının anlaşılmasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası 
/  ulusal resmi ve hükümet dışı kuruluş yoksul ülkeler için çeşitli fonları harekete geçirerek 
yardımlarda bulunmakta, çözüm paketleri uygulamaktadır. Ancak yardımların gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığı ve çözümlerin sağlık ve eğitim hizmetlerinde süreklilik 
sağlayamadığı gibi tartışmalarda hiç bitmemektedir. Dünyada benzer çözümlerle yoksulluğun 
azaltılmasında başarılı olunamayacağı da anlaşılmıştır. Yoksulluğun azaltılmasında geleneksel 
mücadele stratejilerinden farklı olarak son yıllarda daha sık vurgulanan ‘ sosyal kapital" 
yaklaşımı, giderek temel bir ilgi odağı haline gelmiştir. Bu noktada güven, iş birliği, karşılıklı 
etkileşim, birlik ve beraberlik, bağlılık gibi bilinen değerlerle dile getirilen sosyal kapitalin, 
toplumların refahının artırılmasında önemli bir sosyal politika aracı ve tekniği olarak yeniden 
keşfedilmeye başlandığı söylenebilir. Ekonomik, sosyal ve politik alanları birleştiren sosyal 
kapitalin yoksullukla ilişkisinin tanımlanması ve ölçülmesi halen sorunlu olmakla birlikte 
yoksulluğu azaltma stratejilerine getireceği açılımın önemi giderek daha fazla tartışılmaktadır. 
Özellikle ekonomik ve sosyal politikaların başarısı için sosyal kapitalin yaşamsal ipuçları 
sağlayacağı vurgulanmaktadır. Bu makalede, sosyal kapitalin yoksulluğun azaltılmasındaki 
etkinliğine ilişkin üzerinde tartışmaların halen sürdüğü kuramsal çerçeve, sosyal kapital 
yaklaşımına neden ihtiyaç duyulduğu, sosyal kapitalin yoksulluğu azaltma stratejileri 
arasındaki yeri ve buna ilişkin eleştiriler açıklanacaktır.

Anahtar Sözcükler: yoksulluk, sosyal kapital, kalkınma, refah

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı /  Sosyal Hizmet Bölümü 
Öğretim Üyesi, e-posta: hablemitoelu@health.ankara.edu.tr
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Giriş
Son yıllarda “ sosyal kapital” kavramı, sosyal bilimler içinde geniş ve zaman 

zaman sosyal bilimcileri bile şaşırtan boyutlarda ilgi çekerek temel bir çalışma 
odağı olmuş, kuramsal ve deneysel çalışmalarda öne çıkmıştır. Oysa sosyal kapital, 
kavram olarak yeni olmadığı gibi, toplumların giiven, işbirliği, karşılıklı bağımlılık 
gibi var olan sosyal değerlerinin sosyal kapital adıyla yeniden bir sunumundan 
başka bir şey değildir. Kavramın yeni olan tarafı, toplumların ekonomik ve sosyal 
kalkınmasında, refahın artırılmasında dikkate alınması gerektiğinin anlaşılması 
ve bunun bilimsel bir araç olarak kullanılmasıdır1. Ne olmuştur da var olan vc 
bilinen bu değerler hem toplumun hem de sosyal bilimlerin gündeminde sosyal 
kapital olarak ilk sıraya yerleşmiştir. Günümüzün dünyasında giderek yalnızlaşan 
birey, yaşamda tek başına mücadeleye terk edilmiştir2.

Bireyselleşmiş toplumun güçlü bağları ve dayanışma ile sürdürülen bir yaşamı 
yoktur. Yerini esnek bağlar, farklılaşmış vc birbirine benzemeyen bencilleşmiş bir 
topluluk yaşamı almıştır. Bunlar çoğu zaman sosyal bilimlerde uzunca bir süre 
eleştirel yaklaşımın radikal örnekleri olarak kabul edilmiştir. Bir gazeteye verdiği 
röportajında Margaret Thatcher’ın şu sözleri aslında bu anlamda çarpıcıdır. 

“...bence çoğu kişinin bir sorunla karşılaştığında hükümetin bunu çözmesi 
gerektiğini düşündüğü bir devirdeyiz. -B ir  sorunum var, yardım almahyım- 
Evsizim, hükümet bana ev versin- diyerek kişisel sorunlarını topluma mal 
ediyorlar. Ve biliyor musunuz, toplum diye bir şey yoktur. Bireyler olarak 
erkekler kadınlar ve aileler vardır. Ve hiçbir hükümet, bireyler kanalıyla 
olmaksızın hiçbir şey yapamaz, insanlar önce kendi başlarının çaresine 
bakmalıdır... ”

Thatcher’ın 10 Temmuz 1988 tarihinde Sunday Tiıııes’a verdiği röportajdaki 
bu sözleri sosyal devletin sonuna işaret ederken, küresel siyasetin yeni dönemini, 
yenidünya düzenini de tanımlamaktaydı. Devlet ve birey arasındaki ilişkinin 
olması gereken biçimine dair yeni bir felsefenin de ilamıydı. Ancak bu felsefe ile 
inşa edilmeye çalışılan toplumsal yapı bugün ürettiği sorunlarla tüm insanlığı tehdit 
eden boyutlara ulaşmıştır. Artan suç oranları ve şiddet, toplumsal değerlerdeki 
bozulma, ekonomik ve siyasi krizler, artan terörle güvenlik endişeleri, yoksulluk 
vc refah devleti ayrışması ile yaratılan huzursuzluklar vc duyarsızlık toplumları 
giderek derinleşen sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Bu sorunlar karşısında 
çözüm arayanların ortaya koyduğu tüm teoriler bireyselleşmenin yarattığı krizlerin 
aşılmasını hedeflemiş, topluluk, sivil inisiyatif, dayanışma gibi kavramların 
önderliğinde yeni yollar aranmıştır. Sosyal kapital, çoğu yerde kullanıldığı biçimi 
ile sosyal sermaye, tam da böylesi bir kaygı vc karmaşa ortamının yarattığı
1 F eray  E rse lcan , (2 0 0 9 ). ‘ ' D isip liııle ra ra sı O rtak  B ir  Ç a lışm a  A lan ı O larak  S osyal S e rm a y e ” .

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C .3 5 , S .2, s. 248.
2 Z yg ım ın t B an m an , (2 0 0 5 ). Bireyselleşmiş Toplum. Ç ev : Y avuz A logaıı. İs tan b u l, A yrıntı

Y ay ın ları, s. 15.
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belirsizliklerin bulunduğu bir döneme karşılık gelmektedir1. Kavrama yüklenen 
anlam ve beklentilerin yüksek oluşu ve insanların yeniden birbirlerini düşünmeleri 
gerektiğine inanmaları nedeniyle zaman zaman abartılı yaklaşımlar da ortaya 
çıkmıştır. Öyle ki, sosyal kapitalin bireyselleşme karşıtı bir söylemle pazarlanması, 
kavramın istismar edilmesine de yol açmıştır. Özellikle Türkiye’de son on yıldır 
yaşanan siyasal süreç de bunun bir parçası olarak ihtişamlı bir görüntü çizmektedir. 
Sosyal kapital kavramına duyulan bu ilgiyi meşrulaştırmada ‘’toplum geri dönüyor” 
söylemi ile yetinilmeyerek, Türkiye’de olduğu gibi, bir yaşam biçiminin ve dünya 
görüşünün yansıması olarak da kullanılmaktadır.

Sonucunda ‘ ’Deniz Feneri” ya da daha bilmediğimiz pek çok suistimal yaşansa 
da, sosyal kapital liberalleri bile şaşırtan yeni bir anlayışın parlayan yıldızı olarak 
benimsenmiştir.

Sosyal kapital kavramını ilk olarak Lyda Hanifan, 1916 tarihinde eğitim 
alanındaki çalışmasında kullanmış ve sosyal kapitali ‘ 'toplumu oluşturan bireyler 
ve aileler arasında iyi niyet, dostluk, sempati ve sosyal ilişkilerden ortaya 
çıkan, insanların günlük yaşamlarında benimsedikleri somut bir değer ” olarak 
kavramlaştırmıştır. Hanifan’ın çalışmaları okul başarısını sağlamada ailenin 
önemini vurgulayan diğer çalışmalara da yol göstermiştir. Çağdaş anlamı ile ilk 
kez soysal kapital kavramını iktisatçı Glenn Loury4, sosyoloji ve siyaset bilimi 
alanında Pierre Bourdicu5 ve James Coleman6 kullanmış, daha sonra Putnam, 
Burt, Portes, Woolcock ve Dasgupta gibi yazarlar tarafından geliştirilmiştir.

Sosyal kapital kavramına iktisat yazınında gösterilen ilgi 90’ların ortalarında 
başlamış ve kavram ekonomik analizlerdeki "eksik bağlantı” olarak kabul 
edilmiştir7. Özellikle Robert Putnam’m 2000 yılında yayınlanan çalışması Tek 
Başına Bowling: Amerikan Toplumunun Çöküşü ve Uyanışı8 ile kavramın son 
yıllardaki popülerliği artmıştır. Putnam çalışmasında zenginleşen Amerikalıların 
toplum anlayışlarının yok olduğuna dikkati çekmiştir. Ayrıca Francis Fukuyama 
Büyük Çözülme9 eserinde günümüzün toplumunu karakterize eden bireyselleşme
3 M clın ıc t A li A ydem ir,(2011). Sosyal Sermaye: Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye 

Araştırması. K o n y a , Ç izg i K itab ev i, s. 2.
4  G len n  Loııry, (1 9 7 7 ). " A  D y n am ic  T h e o ry  o fR a c ia l  In co m e D iffe re n c e s” . P.A. W allace  and  A. 

Le M u n d  (E d .). Women. Minorities, and Employment Discrimination içinde, L ex in g to n , M ass.: 
L ex in g to n  B ooks.

5 P ierre  B o u rd ieu  (2 0 0 2 ). " T h e  F o rm s o f  C a p ita l” , N ico le  W oolsey  B ig g art (E d .), Readings in 
Economic Sociology içinde, O x fo rd  B lack w ell P u b lish in g , p g .2 8 0 -2 9 1 .

6 Ja m e s  C o lem an , (1 9 8 8 ). ‘ ’S o c ia l C ap ita l in the  C rea tio n  o f  H um an  C a p ita l” , The American 
Journal o f  Sociology’,s. 9 5 -1 2 0 .

7 F eray  E rse lcan , (2 0 0 9 ). "D is ip lin le ra ra s ı  O rlak  B ir Ç a lışm a  A lanı O la rak  Sosyal S e rm a y e ” , 
s .248.

8 R obert P u tn am , (2 0 0 0 ). Bowling Alone: The Collapse and Revival American Community. N ew  
Y ork, S im on  S chuste r.

9 F ran c is  F u k u y am a, (2 0 0 9 ). Biiyiik Çözülme: İnsan Doğası ve Toplumun Yeniden Oluşturulması. 
(Ç cv .H asan  K aya). 2. B ask ı, İstanbu l P rofil Y ayın ları.
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olgusunun toplum üzerindeki etkisini dile getirmektedir.
Sosyal kapital konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında genel olarak; 

ailelerin ve gençlerin davranışları, eğitim ve okul yaşamı, sosyal yaşam, 
çalışma yaşamı ve organizasyonlar, demokrasi ve yönetişim, kamu sağlığı ve 
suç, şiddet, ekonomik kalkınma alanındaki araştırmalarda; siyasal katılımdan 
kurumsal performansa, sağlıktan yolsuzluğa, kamu hizmetlerinin etkinliğinden 
ülkelerin ekonomik başarılarına kadar geniş bir alana yayılan pek çok olgunun 
açıklanmasında anahtar bir kavrama dönüşmüştür.

Hatta öylesine benimsenmiştir ki, üzerinde uzlaşılabilen bir tanımının 
olamaması, içeriğinin belirsizliği ve ölçümü konusunda yaşanılan sorunlar 
önemsenmemekte, dile getirilmemektedir10. Fiziksel, ekonomik ve insani kapital 
kavramları uzunca süredir iktisat disiplini içinde ortaya çıkmış ve geliştirilmiş 
olduğu halde, sosyal kapital bunlardan farklı olarak iktisattan, sosyoloji, işletme, 
siyaset bilimi ve sağlık bilimlerine kadar pek çok disiplinde kullanılmaktadır. 
Ekonomik, sosyal ve politik alanları birleştiren ve bu nedenle farklı analiz 
düzeylerinde ele alınması gereken sosyal kapital, modern zamanların tanımlayıcı 
kavramı olmaya da devam etmektedir.

Oysa sosyal kapitalin ölçülmesinde gösterge olarak belirlenmiş olan güven, 
toplumsal normlar ve sosyal ağlara katılım düzeyi gibi bazı unsurlar sosyal 
kapitali tam olarak yansıtan ve açık bir ölçme sağlayabilecek göstergeler 
olmaktan çok dolaylı ve yakın göstergelerdir. Farklı disiplinlerin sosyal kapitali 
ölçme girişimleri, sosyal kapital kavramına disiplinler üstü bir yer kazandırmış 
ve bu konudaki yazını zenginleştirmiştir. Sosyal kapitale ilişkin disiplinler üstü 
çalışmalar. Dünya Bankası, OECD, IMF gibi kurumlanıl dikkatini çekmiş ve 
sosyal kapital kavramı önemli bir analiz birimine dönüşmüştür. Toplumların 
sosyal kapital rezervleri anlaşılmaya çalışılırken, sosyal kapital düzeyinin 
artırılmasına yönelik pratik girişimler ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu 
noktada sosyal kapital salt kuramsal bilgi olmaktan çıkmış, çeşitli uygulamalarla 
sosyal ve uluslararası politikalara dönüştürülmüştür". Yoksulluğun azaltılmasına 
ilişkin sosyal politikalar bunlar arasında ilk sırada yer almaktadır.

Sosyal K apital ve Yoksulluk

Son yıllarda yararlılığı/varlığı çeşitli tartışmalara konu olan ve ciddi eleştirilere 
maruz kalan Birleşmiş Milletler ile çeşitli organizasyonlarının sosyal kapitalin 
yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araç olacağına dair duydukları heyecan ve 
heves, sosyal kapital kavramını gündemlerine almalarına neden olmuştur. Hatla

10 Ben Fine, (2011). Sosyal Sermaye Sosyal Bilime Karşı: Bin Yılın Eşiğinde Ekonomi Politik ve
Sosyal Bilimler. (Çev: Ayşegiil Kars). İstanbul Yordam Kitap, s.95.

11 Mehmet Ali Aydemir,(2011). Sosyal Sermaye: Topluluk Duygusu ve Sosyal Sermaye
Araştırması, s. 3.
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Dünya Bankası pek çok kriz yaşanan ülkede sosyal kapital kavramına sosyal riski 
azaltma projesi olarak bel bağlamıştır'2.

Genel olarak yoksulluk, "yeterli bir yaşam standardına ve yaşam kalitesine 
ulaşma ve sivil, kültürel, ekonomik, siyasal ve sosyal haklar da dahil olmak 
üzere temel ihtiyaçların karşılanması hakkından yararlanmak için gerekli 
kaynaklardan, seçeneklerden, güvenlikten, yapabilme yeteneğinden ve güçten 
sürekli ya  da kronik olarak yoksun olmakla belirlenen bir insanlık hali” olarak 
tanımlanmaktadır13. Yoksulluk temel insan ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli 
mal ve hizmetlerden yoksun olmaya dayalı bir durum olmakla beraber, insan 
haklarının yaşamı sürdürmekle ilgili bütün unsurlarının eksikliği, yetersizliği 
ya da yok(sun)luğuna da dayanmaktadır. Yoksulluk, temel bir gelirden yoksun 
olmadır ve bununla birlikte insanca yaşamak için gerekli tüm insani gereksinimleri 
karşılayamamaktır. Küreselleşme ve liberalleşme yoksulluğu azaltmadığı gibi 
çok yönlü ve çok boyutlu bir yapı ile derinleştirmiş ve çeşitlendinniştir. Çocuk 
yoksulluğu, kadın yoksulluğu, çalışan yoksullar, kırsal yoksulluk gibi farklı 
yoksulluk biçimleri ortaya çıkmıştır.

Dünya Bankası bu tanımların ve yoksulluk çeşitlerinin dışında yoksulluğu 
ekonomik olarak tanımlamaktadır. Bu doğrultuda gelir harcamalarını kapsayan 
günde 1 dolar 2 dolar gibi ölçümlerle, sağlık ve eğitim harcamaları da dâhil 
edilerek yapılan ölçüınlerülkelerin farklı yoksulluk boyutlarının ortaya konmasını 
kolaylaştırır14.

Örneğin; benzeri bir ölçümle 2010 yılının sonunda merkezi Londra’da bulunan 
uluslararası düşünce kuruluşu Legatum Enstitüsü tarafından yapılan ve 110 
ülkenin yeraldığı refah listesinde Türkiye’nin 80’inci sırada olduğu belirlenmiştir. 
Ekonomi, fırsat eşitliği, girişimcilik, yönetim, eğitim, sağlık, kişisel ve ulusal 
güvenlik, kişisel özgürlük ve sosyal kapital kriterlerini dikkate alarak hazırlanan 
listede Türkiye’nin en iyi yerinin 51 ’inci sıra ile yönetim ve devlet kuramlarına 
duyulan güven kategorisinde olduğu, yargıya güven sıralamasında 23’üncü, 
orduya güven sıralamasında 29’uncu sırada yer aldığı saptanmıştır. Kişisel ve 
ulusal güvenlik açısından 83’üncü sırada olan Türkiye’nin en kötü derecesi refahın 
en önemli bileşeni olarak görülen sosyal kapital düzeyinde belirlenmiş ve 108’iııci 
sırada yer almıştır15. Dünya Bankası’nın ‘’Yoksulluğun Azaltılması ve Ekonomik 
Yönetim Ağı (Poverty Reductioıı and Economic Management Network-PRMVP)

12 Else 0yen, (2000). "Social Capital Formation as a Poverty Reducing Strategy ?” , UNESCOt 
MOSTandCROP Seminar Paper, Geneva, June 28, pg. 12.

13 Saııjeev Prakash, (2000). "Social Capital and Rııral Poor: What Can Civil Actors and Policies 
Do?” , UNESCO/MOST and CROP Seminar Paper, Geneva, June 28, pg. 45.

14 Asuman Altay, (2007). ‘’Bir Kamu Malı Olarak Sosyal Sermaye ve Yoksulluk İlişkisi” , Ege 
Akademik Bakış, C.7, S. 1, S. 349.

15 Anon, (2010). Türkiye Yoksullukta Kaçıncı Sırada? httn://\v ww.satKluvuhabcr.com/va/dir. 
asp?lD=!424 (Erişim Tarihi: 15.8.201 IV
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başlıklı yoksulluk çalışmalarında, yoksulluk yaşanan ülkelerde ekonomik, politik 
ve sosyo-kültürel çevrelerin ve koşulların farklılık gösterdiği açıklanmaktadır. 
Ülkelerin büyüme potansiyelleri ile yoksulluk düzey ve kültürlerinin farklı 
olması nedeni ile tek tip bir yoksullukla mücadele stratejisinin benimsenmesinin 
anlamsızlığına da dikkat çekilmektedir16. Bilindiği gibi çok sayıda resmi ve resmi 
olmayan uluslararası kuruluş tarafından yoksul ülkeler için yardım programları 
ve paketleri lıazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Ancak bu yardımların zaman zaman etkin olmadığı, yardımların çoğunlukla 
ihtiyaç sahibi ve muhtaç olanlara kimi zaman yolsuzluklar kimi zamanda Somali 
örneğinde olduğu gibi ülkelerin iç karışıklıkları nedeni ile ulaşamadığı, ulaşsa 
bile yapılan yiyecek ve giyecek yardımlarının öncelikle temiz suya, sağlık ve 
eğitim hizmetlerine erişmeyi sağlamada bir değer taşımadığı, salt yaşamda kalma 
mücadelesini desteklediği de bilinmektedir.

Oysa insanların bulaşıcı ve kronik hastalıklardan, baskı, ayrımcılık, 
çatışma ve şiddetten korunmaları, dinlenme, çalışma gibi yaşamsal haklara 
erişmelerini sağlayabilecek yardımlara ve yoksulluğu azaltma stratejilerine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Şüphesiz bütün yoksul ülkeleri aynı kategoride irdelemek 
uygun olmamakla beraber, yoksulların içinde bulundukları durumun çok boyutlu 
değerlendirmeleri de yapılmalıdır. Yoksulluğun ekonomik boyutlarının yanında 
sosyal, fiziksel ve psiko-sosyal boyutları da dikkate alınmalıdır. Bunlara son 
yıllarda ‘’güvenlik boyutu” da eklenmektedir. Örneğin, yoksulluğun psikolojik 
boyutlarının analizi, yoksullara yapılacak ekonomik yardımların etkinliğini 
belirlemede yardımcı olmaktadır. Yoksul bireylerin eğitimsizlikleri ve çeşitli 
yoksunlukları çoğu zaman utangaç, mahçup, sessiz ya da tersine kaba, saldırgan 
davranmalarına ve her durumda toplumdan dışlanmalarına neden olmaktadır. 
Yoksul bireylerin genellikle işsizlikle birlikte düzensiz gelirleri ekonomik 
krizlerle başa çıkmalarını olanaksız kılmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde gelişen ekonomi ile çeşitlenen fırsatlardan ve 
büyümeden zengin kesimler gibi yararlanmaları mümkün olmadığından sosyal 
dışlanmışlığın yarattığı gerginlik ve huzursuzlukla yaşamlarını sürdürmektedirler. 
Uyuşturucu, alkol, suça karışma, şiddet gibi eğilimlerin fazla oluşu güvensizlik ve 
çaresizliği artırmaktadır. Bu durumda yoksul bireyler için güvensizliği pekiştiren 
bir diğer unsur da, devlet kumrularının işleyişi ile sunulan mal ve hizmetlerin 
niteliği ve sunuluş şekillerinin yolsuzluk mekanizması ile gerçekleştiği 
kaygısıdır17. Bu durum büyük kentlerde kendini gösteren bir yoksulluk biçiminin 
ortaya çıkışına katkıda bulunmuştur.

Metropollere ve büyük kentlere göç eden geliri düşük kesimlerin yaşam alanı 
olarak seçtikleri “kenar mekânlar” m zaman içinde son 5-6 yıllık süreçte yerel
16 Asuman Altay, (2007). "B ir Kamu Malı Olarak Sosyal Sermaye ve Yoksulluk İlişkisi’\s .350
17 Deepa Narayan and Michael Woolcoek, (1999a). Social Capital: Implications For Development

Theory, Research and Policy. World Bank Research Obsever, Vol. 15, No. 2, pgs.15-17.
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yönetimler eli ile “kentsel dönüşüm alanları” na evrilmesi sonucunda “kent 
yoksulluğu” na zorunlu olarak bu alanlardan ayrılanlar tarafından oluşturulan 
yeni bir alt boyut dalıa eklemiştir. Özellikle kentsel dönüşümün zorlaması ile 
ortaya çıkan bu yeni kenar mekânlardaki yoksulluk hız kazanmakta ve yerleşik 
hale gelerek kendi kendini üreten bir kültür şeklini almaktadır. Küreselleşme 
öncesinde kente gelerek kenarda yaşayan nüfusun oluşturduğu yoksulların iş 
bulup çalışarak, para biriktirerek ya da imara açılan arsasından daire sahibi olarak 
zengin olma umutları varken, bugünün yoksulluk olgusu bu açıdan beklentileri 
karşılayacak yapıda değildir. Çünkü kaybedilen sosyal değerlerin, normların, 
uyum sağlamaya çalışılan yaşam biçiminin, ortak yaşamla ilgili kuralların ve 
kaybedilen güvenin yeniden inşa edilmesi gerekmektedir18.

Sosyal kapital bu noktada kapitalin diğer çeşitleri (ekonomik, insani, kültürel) 
gibi bir kaynaktır. Ancak aktive edilmesi ve yaratılması için en az iki insana 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sosyal kapitalin artması ya da azalması için 
sosyal kapitali oluşturan aktörler arasındaki ilişkilerin doğası etkilidir. Çünkü 
sosyal kapitalin çoğalma ya da azalması kendi değeri ile gerçekleşmez.

Ronald Burt, bu durumu Robinson Crusoe ekonomisi olarak adlandırır19. 
Sosyal kapitalin işlerliği için Cuma’nın bulunması gerekmektedir. Burt 
tarafından yapılan bu metaforik analiz, toplumsal yapının sunduğu olanaklar ve 
insanı kuşatan sosyal ağların ekonomik çözümlemesini kolaylaştırmakta, sosyal 
kapital ve ekonomik verimlilik arasındaki güçlü ilişkiyi belirginleştirmektedir. 
Burt’e göre, piyasa üç çeşit kapitale sahne olmaktadır. Ekonomik kapital banka 
hesabı ya da kredi gibi paraya dayalı iken zekâ, yetenek, enerji, bilgi ve deneyime 
dayalı olan insani kapital ve bireylerin bunları kullanmaları sırasında kurdukları 
ilişkilere dayanan sosyal kapital vardır. Sosyal kapitali diğerlerinden ayıran en 
önemli özellik, bireyin içinde olduğu sosyal ağları (kapitali) etkin kullanarak hem 
materyal hem de insani kaynaklara kolayca erişebilmesine olanak sağlamasıdır.

Bu nedenle yoksulluğun azaltılmasında küresel toplumun “ben” anlayışının 
yerini yeniden “biz” duygusuna bırakmasında önemli bir stratejik kaynak olarak 
görünmektedir.

Sosyal K apital: Şu Bizim ‘ ’H ayat Paylaşınca G iizel” Söylem i İle 
A çıklanabilir mi?

Toplum olma, bir arada yaşama ontolojik (varoluşsal) bir durumdur. Sosyal 
kapital bir anlamda bunun kuramsallaşmış halidir. Ancak son yıllarda her derde 
deva bir reçete olarak her şeyin çözümü gibi sunulmaktadır. Oysa ne arz-talep 
esasına dayanan ekonomik kapital gibi, ne de bireysel yetenek ve eğitime dayalı
18 Asuman Allay, (2007). s.357
19 Robert Burt, (2005). Borkerage and Closure: An Introduction to Social Capital. Oxford

University Press, New York, pg. 9.
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bilgi ve donanım gibi değil, sosyal kapital bunlar arasında en az elle tutulur olanı 
ya da aslında hiç nesnelleştirilemeyenidir belki de...

Bugünün, çağımızın insanları birbirine güveniyor mu? Toplumu oluşturan 
bireyler eş, dost, komşu dışındaki başkaları ile de yan yana gelerek ortak bir 
amaç için çalışabiliyorlar mı? Ya da hiç tanımadıkları insanlara yardım edip, 
onlar için emek harcıyorlar mı? sorularının yanıtları sosyal kapitalin paylaşılan 
ve paylaşılması ile birey, toplum ve kurum adına yarar getirmesi beklenen bir 
kapital olmasında saklı deniyor.

Yani insan paylaştıkça mutlu mu oluyor? Ya da insanın paylaşması kendisinden 
başka kim(ler)i mutlu ediyor? Ekonomik kapitali oluşturan paranın saklandığı 
banka hesaplarını paylaşmak istemeyen insanın, sosyal kapital yolu ile düşünce, 
duygu, emek, vb. kaynaklarını paylaşmaktan mı söz ediliyor? Öyleyse bunun 
yararı ne olacaktır?20.

Bu noktada ulus-devleti eleştirenler, sosyal kapitalin bugünkü kadar dikkati 
çekmeyişine de açıklama getirerek, toplumdaki farklı kimliklerin varoluşundaki 
“sosyolojik tutkal”ın aslında üst kimliğin değil de kimlik tartışmalarından çok 
daha üst bir bakışla “daha iyi hayatlar” düşüncesi olduğuna ve bunun da sosyal 
politikalara zemin hazırladığına, farklılaşan kimliklerin insan suretlerinin daha 
net görülmesine olanak sağladığına değinerek, sosyal kapitalin bunun yolunu 
açtığını öne sürmektedirler.

“Daha iyi hayatlar” için sosyal kapitalin saklı olduğu yerden, atıl konumundan 
çıkarılması yaşama ve yaşamın sürdürülmesi ile ilgili stratejilere dâhil edilmesi 
gerektiği de anlatılmaktadır. “Birlikle Daha İyi” (beter together) bunun için 
üretilen projelerden sadece biri. Proje değişen sosyal politikalar kapsamında, 
bireylerin günlük yaşamlarındaki yüzlerce eyleme dayalı olarak kendi sosyal 
kapitallerini inşa edebileceklerini iddia ediyor. Bunun için saygı, güven ve 
karşılıklılık temelli sosyal kapitali geliştirebilecek 100 madde sıralanıyor; 
‘’yürüyüşe çıkarken komşunu davet et” , ‘’gerçekçi ol, mütevazi ol, başkalarını 
tanı” , ‘’yerel gazeteleri oku” , ‘’politik kampanyalarda yer al” , ‘’gönüllü çalış” , 
‘’çocuklarının öğretmenini tanı” , ‘’araba paylaşımına katıl” , ‘’ailenle ve 
arkadaşlarınla sosyal kapitalin ne kadar önemli olduğunu konuş” , ‘’dedikodu 
yapma” bunlardan sadece bir kaçı...21.

Türkiye’nin son 10 yılma damgasını vuran siyasal düşüncenin temsilcilerinden 
olan Edibe Sözen22 (201 1) sosyal kapitali, mensubu olduğu dünya görüşünü 
destekleyen bir pencereden bakarak değerlendirirken;
20 Faith Innerarity, (2000). ‘’Social Capital Formation in Poverty Reduction: Which Role for Civil 

Society Organizations and The Slate” , UNESCO/MOST and CROP Seminar Paper, Geneva, 
June 28, pg. 63.

21 Anon,(2011). ‘’Better Together” , httn://bettertogetherNII.ore (Erişim Tarihi: 12.08.2011).
22 Edibe Sözen, (2011) "H ayat Paylaştıkça Güzel Yahut Sosyal Sermayenin Kıymeti” , 

http://www.starpazctc.com/acikiiorus/liavat-pavlastikca-guzcl... (Erişim Tarihi: 16.08.2011).
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“...ekonom ik kapitalden bireysel, toplumsal, sivil, örgütsel biçimlerde 
farklı düzeylerde tanım lanan sosyal kapital kavram ına yönelmek, bazıları 
için züğürt tesellisi ”, bazıları için de (eril) ekonom i alanına gönderilm iş  
cılız bir a lt söylem  niteliğinde yorumlanmaktadır. Bu türden yorumlar, 
özellikle Türkiye 'nin kamusa! söylem ini inşa edenlerce azımsanmayacak 
kadar fazladır. G ündelik dilde “herkes işine baksın !” em ir kipine 
uygunlukla, tavan-taban araşm a konan mesafede, sosyal kapitali atıl 
güç ayarında cari değerlerin dışına atmaktadır. Ekonom ideki cari açık 
ekonom ik hayatın asli sorunu olm akla beraber, sosyal kapitaldeki cari 
açık, kolayca bir tali unsura y a  da görm ezden gelinen bir alana indirgenir.
Ayrıca siyasetin gündem inde olmayan konuları tartışmak da kam usal 
söylem  inşacılarınca abesle iştigal hükmündedir. Bütün bunlara rağmen, 
sosyal kapitali konuşmalıyız! Niçin m i? Sosyal kapital "birikmiş emek 
üretimlerini sim geleyen varlıklar ” olduğu için, Avrupa sosyologlarından  
P. Boıtrdieıı ’m m  tanımıyla; "başkalarıyla birlikte hareket etme ve bundan  
sağlanan faydaları incelem e alanı " olduğu için. Aile, göç, işgücü piyasası, 
girişimcilik, demokrasi, eğitim, ekonom ik kalkınma, sağlık, sosyal 
dışlanma, sosyal hareketler konularında b ir 'fa y d a "  ve "verim lilik"  
ölçeğini sunduğu için; sosyal ilişkilerin yapısı/düzeyi ve kalitesi konusunda  
"uyarıcı ” etkiye sahip olduğu için; Amerikalı sosyal teorisyen Coleman 'm 
deyişiyle ekonomi, toplumsaldan (sosyolojiden) ayrı düşünülem eyeceği 
için... ”

demektedir.
Gerçekte P. Bourdieu, sosyal kapitale Sözen’in ifadesinde olduğu gibi 

bakmamaktadır. Bourdieu sosyal kapitale negatif bir anlam yüklerken, sosyal 
kapitali toplum içinde yer alan farklı grupların, özellikle toplumda diğerlerine 
üstünlükleri bulunanların kendi ilişki ağlarını kullanarak bu üstün durumlarına 
sürdürülebilirlik kazandırma çabasının bir ürünü olarak tanımlamaktadır. 
Ayrıca bu tanım sınıf kavramı ile ilgili görüşlerinin sonucudur. Sosyal kapitale 
kaynaklara ulaşmadaki eşitsizlik ve iktidarın sürdürülmesi için kullanılan bir 
araç olarak bakmaktadır. Bireylerin toplumsal alandaki konumlarının göreceli 
kapitallerinin büyüklüğü ve miktarı ile amaçlarına ulaşmak için benimsedikleri 
stratejiler tarafından şekillendiğini belirtmektedir. Bu noktada toplumsal eşitsizlik 
ve yoksulluk kapitalin üretimi ve yeniden üretimi ile açıklanması gereken bir 
olgudur. Bireylerin toplum içindeki konumları, ailelerinden gelen geçmişle 
taşıdıkları özellikleri (ekonomik olanaklar, varlık, elit bir çevre, yüksek sınıf, ünlü 
okullarda eğitim almak, ünlü mekânlarda bulunmak vb.) ve kendi ilişkilerinden 
sağladıkları desteklerle şekillenir. Bu destekler yalnızca ekonomik değildir. Aynı 
zamanda sosyal kapitali oluşturan unsurlar aracılığı ile sosyal rant da elde edilir 
ve kesintisiz sürdürülebilir. Boudieu’nun sosyal kapital olarak tanımladığı ilişki 
ağları, bireyler arasındaki sınıfsal farklılıkların bir sonucudur. Farklı toplumsal 
sınıflara/topluluklara ait bireyler, farklı ilişki ağları, gruplar vb. içinde yer
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alırken hep bir grup kendi üyelerine bağlantıları/ilişkileri yoluyla fayda sağlar. 
Bourdieu’ye göre, sosyal kapitali oluşturan ilişki ağları doğal ya da toplumsal 
olarak var olan bir olgu değildir. Zamanla gelişmekte ve bu ağlar içinde kalan 
herkes tarafından sosyal kapital ilişkilerin korunması ve güçlendirilmesi yoluyla 
az ya da çok kurumsallaştırılmaktadır. Sosyal kapital bu anlamda ayrıcalıkların 
bir servete dönüşmesi olabilir ya da ilişki ağları yoluyla bu servetin korunması 
sayesinde var olan sınıfsal üstünlükler sürdürülebilir. Bu noktada örgütlü yaşam 
sadece amaca ulaşmak için bir araçtır. Oysa amaç sosyal kapitalden ilişkiler 
ağının toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilmesindeki etkisini ve yoksulluğu 
azaltmak için yararlanabilmektir. Oysa Sözen’in anlatımının arka planında 
bugünün toplumlarında yaşayan insanların toplumsal, sivil, örgütsel iletişim 
ağlarına üye olma, ortak değerler, toplumsal olana katılım, değer paylaşımı ve 
karşılıklılık ilkesiyle bir sosyal kapital yaratmaya çok da istekli olmadıkları var 
sayımı bulunmaktadır.

Gerçekte Türkiye’de yaşananlar bu isteksizliğin haklı gerekçelerini 
oluşturmakta. Türk insanı sürekli izlendiği, meydanlarda dayak yediği, hatta 
neredeyse ‘’gözünün üstünde kaş var” dediği için bile ama korkudan, ama 
bilmediğinden ya da bencilliğinden toplumsal olandan kaçma, uzaklaşma ve bir 
yerlere sığınmaya çalışıyor. Gündelik yaşamın ağırlığından kaçıp, kendilerine 
sığınma alanları seçenler, sosyal kapitallerini de bir anlamda toplumsaldan, sivil 
ve örgütlü yapılardan uzaklaştırıyorlar. Sığınakları ise, alışveriş merkezleri, 
popüler gündemler üzerine boş konuşmalar, TV dizileri, yarışmalar, magazin 
programları oluyor. Oysa sosyal kapital insanları zamanın ruhuna uygun olarak bir 
araya getirmeye çalışan bir yaşam biçimi ve bir sosyal politika aygıtı. Türk insanı 
yaşamın yardımseverlik boyutunda sosyal kapitale yanaşıyor, bunu destekleyen 
ve ödüllendiren siyasal sistemin de bunda etkisi çok büyük. Ancak toplumsal 
duyarlılık, insan hakları mücadelesi vb. konularda sosyal kapitalden kaçıyor, 
saklanıyor23. Ne var ki, gerçekte ihtiyaç duyulan, sosyal kapitalin üretilmesi, 
sürdürülmesi ve geliştirilmesidir. Bu süreçte, ağlar (networks), güven, normlar 
ve toplumsal aktörlerin başkalarıyla kurduğu ilişki, iletişim ve katılım önemlidir. 
İçinde yaşanılan çağa adını veren teknoloji ve bilgiyi kullanan bireyler yeni 
sosyal ağlarla yaşam alanlarını genişletiyorlar ve yaygınlaştırıyorlar. Yeni bilgi 
teknolojilerine ortak oluyor ve paylaşıyorlar. Paylaşılan bilgi ve bilgi kaynaklan 
ne kadar doğru olursa sosyal kapitalin en önemli unsuru “güven”de o denli 
sağlam kurulmuş oluyor. Tersine bir durumda kaos, daha da kötüsü paylaşımcı 
alandan uzaklaşma ve bireylerin kendi güvenli mevzilerinde yaşamayı tercih 
etmeleri ile toplum şimdi olduğu gibi daha da ayrışıyor. Hemen her toplumun 
içinde ayrışmalar vardır, ancak bazı toplumlardaki ayrışmalar sivil yaşamdaki

23 Anon, (2006). Türk Toplumu ve Sosyal Semaya. Arı Hareketi Araştırma Sonuçları Sunumu.
http://www. ari.org.tr/pdfs/06_02_02.pdf (Erişim Tarihi: 8.8.2011), s. 4-7.
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çarpıklıklar, demokrasinin teklemesi, çatışma ve şiddet nedeni ile daha da önem 
kazanır. Bu yüzden ayrışmış toplumların verimliliği de, etkinliği de zayıftır24.

Ayrışmanın bir toplumun sosyal kapital haritasını ortaya koyan bireylerin 
birbirlerine, siyasete, ekonomik ve hukuki sisteme duydukları güven üzerinde 
negatif bir etki yaratır. Oysa ekonomik açıdan bakıldığında, toplumdaki sosyal 
kapital birikiminin biiyüme, gelişme ve verimlilik gibi çok olumlu makro 
düzeydeki yararları, sosyal kapitalin kamusal bir ürün olduğu düşüncesini 
giiçlendirmektedir. Çünkü kamu malından toplumun tümü yararlanabilmekte 
ve herhangi bir bireyin dışlanması pratikte olmasa bile teoride mümkün 
olmamaktadır. Bu noktada topluma ortak fayda sunan kamu mallarının kimin 
tarafından üretildiği değil sosyal politikalar kapsamında yönlendirilmesi önem 
taşımaktadır. Bu süreç ayrışma ile yaratılan negatif etkileri elemine etmek için 
otoriter ve baskıcı olmamalı, demokratik olmalıdır. Aksi takdirde, beklenen yarar 
yerini kendisini daha da çok dışlanmış hisseden kesimler yaratarak bireylerin ve 
grupların özellikle yoksulların daha da içlerine kapanmasına neden olabilecektir. 
Kuşkusuz bu durumda sosyal kapitalin tek başına yoksulluk gibi ağır bir sorunu 
çözebileceğini beklemek de mantıklı olmayacaktır25.

Sosyal K apitalin Belirleyicileri ve K aynakları

Sosyal kapitali bir araya getiren unsurlar aynı zamanda kavramın kapsamını 
da oluşturmaktadır. Bireyler arasındaki güven, etkili ve güçlü iletişim ve çevre ile 
birlikte olma duygusu veren ortak değerler, aidiyet, aynılık hissi sosyal kapitali 
oluşturur. İletişim ağı, sosyal normlar ve değerler ile güven sosyal kapitale ilişkin 
çalışmalarda üzerinde en fazla analiz yapılan unsurlar olarak dikkati çekmektedir. 
Sosyal kapitalin toplumdaki bireylerin ortak eylemde bulunabilme ve iş 
yapabilmeleri için uygun kültürel zemini hazırlayan sosyal bir birikim olduğu 
da söylenmektedir. Sosyal kapital bir grubu tanımlamanın aksine bir grubun 
çeşitli ilişki ve etkileşimlere dayalı olarak ortak ürünler ortaya koymasına olanak 
sağlayan bir anlayışın sonucudur. Sosyal kapital ile ilgili yazın incelendiğinde, 
bir toplumun gelişmişlik düzeyi ile sosyal kapital düzeyinin birbirini destekleyen 
ve besleyen iki önemli olgu olduğu görüşünün ortak ve kabul edilen bir 
değerlendirme olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde sosyal kapitalin sosyal 
politikaların uygulanmasında büyük kolaylık sağladığı da öne sürülmektedir. Pek 
çok ülke bu ilişkinin geliştirilmesine yönelik projeleri yaşama geçirmektedir. Bu 
nedenle az gelişmiş ve yoksul ülkeler açısından sosyal kapitalin önemi de giderek 
artmaktadır26. Sosyal kapitali toplumun üretkenliği ve verimliliği üzerinde etkili

24 M urrayPrintandDanielColeman,(2003).‘’TowardsUnderstandingSocialCapitalandCitizenship
Education” . Cambridge Journal o f  Education, Vol.33, No. I. pg. 124.

25 Altay, (2007). s. 357.
26 OECD, (2001). ‘’ The Well-Being o f Nations:The Role o f  Human and Social Capital” .
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olan bireylerin oluşturduğu yatay beraberlikler kümesi olarak en dar anlamı ile 
tanımlayan Putnam27, bu beraberliklerin sivil eylem ağları/örüntüleri ve toplumsal 
normları kapsadığını da belirtmektedir.

Sosyal kapitalin belirleyicileri, bireysel özellikler (yaş, cinsiyet, sağlık), 
aile özellikleri (ilişki durumu, evlilik durumu,çocukların varlığı), kaynaklar 
(eğitim, istihdam, ev sahibi olma), davranış ve değerler (farklılıklara 
hoşgörü, ortak hedefler/amaçlar) ve yerel özelliklerden (kentsel/kırsal, 
sosyo-ekonomik fırsatlar, yerel ağlar, bilgi, güvenlik) oluşmaktadır. 
Sosyal kapital ağları, sosyal kapitalin belirleyicileri aracılığı ile ortaya 
çıkmaktadır. Bu ağlar içinde güven ve karşılıklılık ilişkileri geçerlidir, 
ağların farklı bileşenleri zaman içinde değişmekte ve dinamik bir sosyal 
kapital bütünü oluşturmaktadır. Bu ağlardan ilki;

• Topluluk içi sosyal kapital (bonding social capital)dir. Diğer bir deyişle 
bağ kuran sosyal kapital, aile çevresi ve aile üyeleri, yakın arkadaşlar, 
komşular ve iş arkadaşları gibi güven ve karşılıklılığın yakın ve kişisel 
formlarını temsil eden resmi olmayan ilişkileri içerir. Bu ağ içindeki 
bağların sayısı aile çevresinin genişliği, iş arkadaşları ve komşuların 
sayısı gibi ilişkilerin yaygınlığı ve çeşitliliği ile ölçülür.

• İkincisi topluluk dışı sosyal kapital (bridging social capital)â\r. Yerel 
topluluk ve sivil toplum düzeyinde bireyler arasındaki güven ve 
karşılıklılığa dayanır. Aile üyelerinin birbirlerinin yakın arkadaşlarını ve 
dostlarını ne kadar tanıdıkları ve uzak çevrelerindeki insanları ne kadar 
tanıdıkları gibi bir anlamda köprü kuran ilişki yoğunluğu ve yakınlığı ile 
ölçülür.
Üçüncüsü birleştirici sosyal kapital (linking social capital) dir. Özel 
alan dışında kalan kurumsal sistemlerle olan ilişkileri, kurumlara yönelik 
güveni temsil eden ilişkileri yansıtmaktadır. Çeşitli bireysel ve toplumsal 
farklılıklarla ölçülür28.
Sosyal kapitalin kaynakları, aile, sivil toplum örgütleri, özel sektör 
kuruluşları, kamu kurumlan, etnik ve diğer sosyal topluluklar/gruplar 
oluşturmaktadır. Şekil l ’de sosyal kapital kaynakları ayrıntıları ile 
açıklanmaktadır.

http://www.occd.orü/dataoecd/48/22/1870573.pdf (Erişim Tarihi: 1.08.2011), s. 1-8. Vc, Altay, 
(2007), s. 357.

27 Robcrt Putnam, (1993). "T he Prosperous Community: Social Capital and Public Life” , http:// 
www.prospect.org/cs/articles?article=the prosperous communitv (Erişim Tarihi: 13.07.2011) 
s. 13.

28 Şevket Tüyiüoğlu, (2006). ‘’Sosyal Semaye, İktisadi Performans ve Kalkınma: Bir Yazın 
Taraması” , Akdeniz Üniversitesi. İ.İ.B.F. Dergisi, S .12, s. 19.
Emine Özmcte ve Filiz Yıldırım, (2010). ‘’Sosyal Kapital Kavramına Ekosistem Yaklaşımı: 
Sosyal Refaha Yatırım” , Verimlilik Dergisi, S. 3, s. 25.
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Aile bir taraftan sosyal bağlar ile kuralların oluşturulmasında diğer yandan 
da üyelerinin yaşamlarında ihtiyaç duyacakları ilişki ve etkileşim ağlarını 
kurabilmelerine katkıda bulunmaktadır. Ailenin genel olarak sosyal kapitalin 
temelinin atılmasında pozitif etkileri olacağı var sayılmaktadır. Sivil toplum 
örgütleri sosyal kapitali destekleyen ve geliştiren diğer bir kaynaktır. Bireylerin 
ortak amaçlar için birlikte hareket etmelerini sağlayan işbirliği zemini sağlar 
ve entegrasyonu kolaylaştırır. Ancak sivil toplum örgütlenmelerinin yasa dışı 
formları sosyal kapitale negatif etkisi ile etnik de olmak üzere her çeşit ayrışma 
ve toplumsal çözülmeye neden olabilir. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları 
ise, bilgi ve emeğe hak ettiği değerin verilmesi, gelir dağılımının adaletli olması, 
emeğe saygı ile güven ortamının sağlanması ile ortaya çıkan sosyal kapital sosyal 
barışın da anahtarıdır29.

Şekil 1: Toplumların Sosyal Kapital Kaynakları50

29 Mehmet Karagül ve Mahmut Masca, (2005). ‘’Sosyal Sermaye Üzerine Bir İnceleme” , 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. I, s. 44-45.

30 DeepaNarayan and Michael Cassidy, (1999b). ‘’A Dimensional Approach To Measuring Social 
Capital: Development and Validation o f A Social Capital Inventory” , Current Sociology, Vol. 
49, No. 2, s. 67’dan uyarlanmıştır, http://info.worldbank.org/etools/docs/librarv/9748/12064 
a020037.pdf. (Erişim Tarihi: 1.08.2011).
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Sosyal kapitalin sonuçları, çeşitli düzeylerde refah artışı ve yaşam standardı ile 
yaşam kalitesinde iyileşmelerle somutlanmaktadır. Birey ve aile refahı, çocukların 
bakımı ve dengeli beslenme, kamu sağlığı ve kamusal eğitimin iyileşmesi 
olarak kamu refahındaki iyileşmeler, sivil toplumun canlanması, farklılıklara 
ve çeşitliliğe saygının benimsenmesi, yaygınlaşması, katılımcı demokrasi ve 
yönetişim, ekonomik refah ve eşitsizliğin azalması gibi sonuçlar sosyal kapital 
yazım incelendiğinde somut birer sonuç olarak değerlendirilmektedir.

Sanki sihirli bir değneğin dokunuşu ile sosyal kapital bütün yaşamı 
değiştirme potansiyeline sahip anahtar bir kavram/çözüm gibi sunulmaktadır. 
Oysa sosyal kapitalin pozitif etkilerinin yanı sıra negatif etkilerine yeterince 
dikkat çekilmemesi de ciddi eleştirilere neden olmaktadır. Çünkü sosyal kapital 
ile üretilen çeşitli sonuçlar, sosyal yapının farklı düzeylerinde ortaya çıkabilir. 
Sosyal kapital kimi zaman bireysel düzeyde kalabilir, bu durumda sosyal kapital 
bireyler arasındaki bağlarla salt bireylerin yararına bir sonuç doğurabilir. Ya da 
grup düzeyinde sonuçlar ortaya koyan sosyal kapital grup içindeki bireylere yarar 
sağlamaktan öteye geçmeyebilir. Bu nedenle sosyal kapitalin gerçekte yaratması 
beklenen etki, çok sayıda gruplar arasında toplumcu, toplumsal düzeyde yarar 
sağlayan sonuçlar ortaya koyabilmesidir31.

Sosyal K apital E leştiriler ve G erçekler A rasında T ü rk iye’de 
Yoksulluk İçin Doğru Bir Çözüm  O labilir mi?

Bu sorunun yanıtını verebilmek için salt sosyal kapital olgusunu anlamaya 
çalışmak yeterli olmayacaktır. Çünkü uluslararası çalışmalar ile Türkiye’de 
son birkaç yılda yapılan araştırmalar incelendiğinde, sosyal kapitalin özellikle 
yoksulluğun azaltılmasındaki pozitif etkilerini konuşmak için hem erken 
hem de aceleci davranılmıştır. Bu noktada sosyal kapitalin yoksulluğun 
azaltılmasına yönelik etkinliği yeterince deneysel çalışmalara dayanılarak 
açıklanamamaktadır. Hatta sosyal kapital bu yönü ile Türkiye’de ideolojik amaçlı 
da kullanılabilmektedir.

Türkiye’de hem sosyal kapitalin ölçülmesine ve hem de yoksulluğun 
azaltılması üzerindeki etkilerinin ölçülmesine yönelik çalışmaların sayısı çok 
azdır. En bilineni 2006 yılında sonuçları açıklanan Arı Hareketi tarafından 
yapılan çalışmadır. Kavram bir noktaya kadar anlaşılabilse bile, göstergelerine ve 
ölçümüne ilişkin belirsizlik, bir uzlaşının olmaması araştırmaların güvenirliğinin 
sorgulanmasına yol açmaktadır. Türkiye’de 18-24 yaş aralığında 1216 kişi 
üzerinde yapılan araştırmanın bulgularına göre;

Türk toplumunda sosyal kapital düzeyi düşüktür,
• Sosyal kapital sivil ve siyasal katılım, sorgulamadan itaat, hoşgörüsüzlük 

gibi alt boyutlara dayanmaktadır,
31 Tüylüoğlu, (2006). s. 20.
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Demeklerin yaygınlaşması bir sosyal kapital bilincine dayanmamaktadır, 
Güven eksikliği önemli bir bulgudur.

Türkiye’nin içinde olduğu ve 47 ülkeyi kapsayan başka bir araştırmada 
Türkiye sosyal kapital düzeyi açısından 45. sırada yer almaktadır. Ayrıca sivil 
toplum kuruluşlarında aktif olarak faaliyette bulunma sıralamasında Türkiye 44. 
sırada bulunmaktadır. Türkiye bu göstergelerle değerlendirildiğinde sosyal kapital 
düzeyi açısından gelişmekte olan ülkeler kategorisine bile girmemektedir. Sayılar 
Türkiye’de yoksulluğun azaltılması için sosyal kapitale umut bağlanamayacağını 
açıkça ortaya koymaktadır. Bu noktada sosyal kapitali bir umut reçetesi olarak 
sunan Dünya Bankası da eleştirilerden payına düşeni almaktadır. Çünkü Bankanın 
yoksulluğu azaltmadaki başarısızlığı, yapısal uyuma dayalı programların ve 
benzer uygulamaların sosyal kapitale dayalı çalışmalara yönelmesi ile kaygı 
vericidir. Ayrıca sosyal kapital devlete liberal bakışı da meşrulaştırmakta ve 
güçlendirmektedir. Çünkü kavram yoksulluğu azaltmada devletin yerine geçen 
resmi olmayan yardım örgütlerinin kurulmasına neden olmakta, bu da yolsuzluk 
riski taşımaktadır.

Türkiye’de TÜİK verileri ile bakıldığında yoksulluk düzeyi dikkat çekicidir. 
Türkiye’de nüfusun yaklaşık %1,5’i gıda harcamalarını kapsayan yoksulluk 
sınırının altında iken, %30’u gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk 
sınırında bir yaşam sürdürmektedir. Ayrıca gelir dağılımındaki eşitsizliğin 
ölçütlerinden biri olan ‘ ’gini katsayısı” ile Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en 
kötü gelir dağılımını yansıtan ülkelerden biridir.

Türkiye’de yoksullukla mücadele stratejileri büyük ölçüde ‘’hayır işleri” 
olarak yapılandırıldığından bu yapının hem nedeni hem de sonucu olarak gelişen 
sosyal kapitalin yoksullar üzerindeki damgalayıcı rolü negatif etki olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu türden bir sosyal kapital içinde yer alan etkileşim ve ilişki 
ağları, yardımda bulunma ya da borç vermeyi bir bağış ve ikrama dönüştüren 
alışkanlıkların yolunu açmaktadır. Bu nedenle yapılan pek çok çalışma bir 
bağımlılık kültürü yaratılmasına yönelik sıklıkla dile getirilen kaygılar nedeni 
ile de engellenebilmektedir. Bu noktada kamuoyunun özellikle medyanın 
kendi bakış açısı ile farklı yerlere taşıdığı konuyu doğru anlaması da mümkün 
olmamaktadır32.

Yoksulluk tek tek toplumları tehdit etmekten öteye geçen görünümleri ile 
dünyayı etkileyen boyutlara ulaşmıştır. Yoksulluğun azaltılmasına yönelik 
çabalar toplumsal maliyetini de azaltacaktır.

Türkiye’de yaşanan yoksulluk olgusunu var olan sosyal kapital birikimi ile 
aşmak çok da gerçekçi görünmemektedir. Çünkü Türkiye’nin giderek çözülmeye 
yüz tutan aile bağlan, bozulan toplumsal ilişkiler, azalan güven ve güvenlik 
duygusu sosyal kapitali zayıflatmıştır.
32 Al tay, (2007). s. 354-355.
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Ne zaman yaşanacağı önceden kestirilemez koşullarda ortaya çıkan ekonomik 
krizler, yoğun göçler, uluslararası siyasetin ülke içindeki toplumsal yansımaları 
ve bir türlü sonlanmayan şiddet ve terör olayları sosyal ve ekonomik refaha giden 
yolu aşılmaz hale getirmektedir. Ortak hareket etmenin, toplumsal koruma ve 
gelişmenin/kalkınmanın yerini bireysel kurtuluşlara ya da köşe dönmeye terk 
ettiği şu günlerde ancak siyasilerin istediği biçimde güçlenmesi için çarpık bir 
biçimde yatırım yapılan sosyal kapitalin, kavrama ilişkin literatürde yazıldığı 
kadar kolay yoksullukla mücadele etmesi de beklenemez.

Sonuç olarak; Türkiye’de sosyal kapital literatürüne katkıda bulunan çeşitli 
araştırmalara/çalışmalara rastlanmakla birlikte, henüz yoksulluğun azaltılmasına 
ilişkin somut bir strateji olarak sosyal kapitali ölçebilen ve geliştirilmesine ilişkin 
öneriden öteye geçebilen çalışmaların eksikliği de bilinmektedir.

Gelir dağılımının Türkiye’deki gibi eşit olmadığı toplumlarda sosyal kapitalin 
geliştirilmesinde temel olan farklı grupları bir araya getirme ve sosyal uyumu 
artırma hedefi uzak bir ihtimale dönüşmektedir. Toplumsal ortak değerlerin 
üretilmesi, ekonomik, sosyal ve politik değerlerin paylaşılarak güvenin her çeşit 
etkileşimin temelini oluşturması ile sosyal kapitale yatırım yapılabilecekken 
Türkiye’de daha çok ayrışmanın temelleri atılmaktadır. Oysa günümüzde 
sosyal kapital demokrasi kültürünün, sosyo-ekonomik ve insani gelişmenin en 
önemli göstergesidir. Yoksulluğu pekiştiren, işsizlik, temel sağlık hizmetlerinden 
yararlanamama, eğitimin dışında kalma, şiddet gibi sorunların çözümünde sosyal 
kapitalin gücünden yararlanılabileceği de ortadadır. Bu nedenle Türkiye’de 
oldukça yeni fark edilen kavrama duyulan ilginin canlı tutulması ve kavramın 
istismarının önüne geçilmesi için bilimsel çalışmaların tarafsızca desteklenmesi 
gerekiyor.
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Sosyal Demokrasi ve 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin İdeolojisi

Alpaslan Işıklı*

Uzunca bir süredir CHP’nin sosyal demokrat bir parti olduğu yolunda 
açıklamalara sıkça tanık olmaktayız. Daha da önemlisi, CHP’nin temel 
nitelikteki belgelerinin hemen hepsinde partinin kimliği ve ilkeleri belirlenirken 
de “sosyal demokrasi” nitelendirmesine başvurulduğunu görmekteyiz. Bu arada, 
parti tüzüğünün 2. Maddesinde “evrensel sosyal demokrasinin (...) değerlerine 
dayalı” olma ifadesine yer verilmiş bulunuluyor. Keza, CHP’nin 2011 tarihli 
programında da pek çok yerde, “sosyal demokrasinin evrensel ilke ve değerlerini 
benimsemek” ten söz edilmektedir.

Bu durumda sosyal demokrasinin ne anlama geldiği önem kazanmaktadır. Ne 
var ki sosyal demokrasi tarihsel süreç içinde çok değişik oluşumları ve yönelişleri 
ifade etmek üzere ve çoğu kez birbiriyle çelişen anlamlarda kullanılmıştır. 
Dolayısıyla, sosyal demokrasinin ne anlama geldiğine açıklık kazandırabilmek 
için tarihin hangi dönemindeki hangi sosyal demokrasinin söz konusu olduğunun 
bilinmesi gerekir.

Sosyal D em okrasinin Tarihsel K ökenleri

Kuşku yok ki sosyal demokrat sıfatını taşıyan örgütler, ilk olarak Marksist 
öğretinin ve geniş ölçüde Marks’ın çabalarının doğrudan ürünü olarak tarih 
sahnesindeki yerlerini almışlardır. Marks’ın yaşamı boyunca örgütsel alandaki 
mücadelelerinin başlıca amacı, işçi sınıfına dayalı partilerin kurulmasına yönelik 
olmuştur. Ona göre, işçi sınıfı açısından sendikal mücadele kaçınılmazdır, ama 
yeterli değildir; ancak sendikal mücadelenin siyasal parti aracılığıyla yürütülecek 
bir siyasal mücadeleye temel oluşturması durumunda nihai amaca ulaşılabilir.

Batı ve Kuzey Avrupa’da yeni kurulmaya başlayan sendikaları bir araya 
getiren 1. Entemasyonal’in 1864 yılındaki ilk toplantısını izleyen dönemde ve 
özellikle bu kuruluş bünyesinde, Marks, işçi sınıfının sendikaları temelinde 
siyasal partiler kurmaları yönünde yoğun bir çaba sarf etmiştir. Geniş ölçüde onun 
bu çabaları sonucundadır ki sanayileşmelerini belli bir aşamaya getirmiş olan 
Avrupa ülkelerinin hemen hepsinde, çoğu isimlerinde sosyal demokrat sıfatını 
taşıyan Marksist siyasal partilerin kurulduklarını görmekteyiz.

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, TÜMÖD
Genel Başkanı, e-posta: isikli@gmail.com
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Bu gibi örgütlenmelerin en önemlisi, Alman Sosyal Demokrat Partisi’dir. 
1875’te Gotlıa’da Sosyalist İşçi Partisi adıyla kurulmuş olan bu parti, 1890’da 
Alman Sosyal Demokrat Partisi ismini almıştır. Bununla çok yakın bir tarihte, 
1889’da İsveç Sosyal Demokrat Partisi kurulmuştur.

Fransa’da Marksizm, uzun yıllar, işçi hareketi içindeki anarşist çizginin 
egemenliği karşısında önemli bir varlık gösterememiştir. 1879’da Jules Guesde’iıı 
öncülüğünde kurulan Fransız İşçi Partisi, Marksist eğilimi temsil etmekteydi. 
Fransa’da sosyalist hareket zaman içinde Marksizm’in değişik yorumlarına 
dayanan bölünmelere uğramış; Marksizmin Fransa’da ağırlık kazanması I920’de 
Fransız Komünist Partisi’nin kurulmasından sonra mümkün olabilmiştir.

İngiltere’de sendikaları bünyesinde toplayan örgüt, 1906’da kurulmuş 
olan İngiliz İşçi Partisi’dir. İngiltere’de Marksist hareket, başlangıçta 1881 ’de 
kurulmuş olan Sosyal Demokrat Federasyon tarafından temsil edilmekteydi. Bu 
örgüt, “uzlaşmacı” bulduğu için sendikalarla ve diğer bazı derneklerle birlikle 
İşçi Partisi çatısı altında yer almayı reddetmiş; bu yüzden kitleden soyutlanmış, 
kitleselleşme olanağı bulamamıştır. Onun yerini alan ve 1920’de kurulmuş olan 
İngiliz Komünist Partisi de Troçkist’lerin rekabeti ve İngiliz İşçi Partisi’nin gücü 
karşısında etkisiz kalmıştır.

Bu dönemde iktidar olmayı başaran bir sosyal demokrat parti, 1898’de 
kurulmuş olan Rus Sosyal Demokrat Partisi’dir. Bu parti 1890’da Rus Sosyal 
Demokrat İşçi Partisi adını almış; 1917 devriminden sonra da Sovyetlerin 
dağılması dönemine kadar Komünist Parti olarak varlığını sürdürmüştür.

Sosyal demokrasinin köken itibariyle Marksizm ile özdeş bir çizgiyi ifade 
etmesi, ülkemizde zaman zaman değişik açılardan anımsanan bir durum 
oluşturmuştur. Bülent Ecevit de CHP’nin başındayken sosyal demokrasi yerine 
demokratik sol sıfatını yeğlemesini değişik vesilelerle açıklarken bu gerçeğe 
parmak basmış; CHP Marksist kökenden gelen bir parti olmadığı için sosyal 
demokrat olarak nitelendirilmesinin yanlış olacağına işaret etmiştir. CHP dışında 
kurduğu partinin adını seçerken de bu gerekçeden hareket ettiği tahmin edilebilir.

A tatürk ve Sosyal Dem okrasi

CHP, Atatürk’ün öncülüğünde ve Atatürk ilkeleri temelinde kurulmuştur. 
Atatürk’ün yaşadığı dönemdeki sosyal demokrasi ile ilişkisi söz konusu olduğunda, 
Batı ve Kuzey Avrupa’da kurulmuş olan ve yukarıda değindiğimiz çoğu Marksist 
temele dayanan sosyal demokrat partilerin akla gelmesini haklı kılacak bir 
neden bulmak mümkün görünmemektedir. Atatürk döneminde, birçok bakımdan 
bugün de olduğu gibi, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesi, emperyalist planlar 
karşısında Batı işçi sınıfından ve işçi sınıfına dayalı sosyal demokrat partilerden 
kayda değer herhangi bir destek görmemiştir. Tam tersine, Doğan Avcıoğlıı’nun
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bir tespitine göre, 28 Aralık 1917’de İngiliz proletaryasını temsilen alınan bir 
kararda “Türk Hükümeti’nin dünyaca lanetlenen yönetiminden” söz edilmekte 
ve Türkiye’nin parçalanması planlarına destek olunarak İstanbul ve çevresinin 
Türkiye’den koparılması savunulmaktadır. Türkiye’nin parçalanması planlarına 
karşı çıkan tek sosyalist oluşum -pek çok şeye, bu arada, Batı proletaryasına 
rağmen- Bolşevikler olmuştur.1

Atatürk’ün yoğun temas içinde olduğu Marksist sosyal demokrat parti de esas 
olarak Rusya’daki Bolşevik Parti’dir. Atatürk ve Lenin arasındaki “tarih sahnesindeki 
buluşma” tarihin akışını etkileyecek boyutta sonuçlar doğurmuştur.2 Atatürk’ün 
öncülüğündeki güçlerin, Müttefik Kuvvetlerin Çanakkale’yi aşmasını önlemeleri, 
Çarlık yönetiminin yardımına koşmalarını engellemiş ve böylecc dolaylı olarak 
Lenin’in başarısını kolaylaştırmıştır. Karşılık olarak, Atatürk’ün öncülüğündeki 
Kurtuluş Savaşı’na maddi ve politik yardım sağlayan yegâne sosyalist unsur, 
Lenin’in yönetimindeki Rusya olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, bu ilişkilerin 
belirlediği koşullarda Bolşevizm’e belirgin bir yakınlık doğduğu gözlemlenebilir. 
Ancak, bu durum hiçbir zaman basit bir taklitçilik konumuna düşülmesi sonucunu 
doğurmamıştır. Atatürk bu konuya ilişkin düşüncelerini Büyük Millet Meclisi’nde 
1920'de yaptığı bir konuşmada şöyle açıklamıştır:

"Fakat esas itibariyle tetkik olunursa bizim görüşlerimiz ki -halkçılıktır- 
kuvvetirı, kudretin, hakimiyetin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın 
elinde bulundurulmasıdır. Yine şüphe yok ki, bu dünyanın en kuvvetli bir esası, bir 
prensiptir. Elbette böyle bir prensip Bolşevik prensipleriyle çelişmez(...) Bahusus 
Bolşevizm millet içinde mağdur olan bir s ın ıf halkı nazar-1 mütalâaya alır. Bizim 
milletimiz ise heyeti umumiyesiyle mazlum ve mağdurdur. ”3

Atatürk attığı her adımda Türkiye’nin özgün koşullarını göz önünde 
bulundurmaya büyük özen göstermiştir. Bu konudaki özenini ortaya koyan ve 
Rusya koşullarının farkını ifade eden aşağıdaki sözleriyle önemli bir noktaya 
değinmektedir:

"Rusya ’da bolşevizm'ın kullandığı devrim usullerini, burada, yani Türkiye 'de 
uygulamak istemek kadar devrimcilikten haberdar olmayış düşünülemez... 
Herşeyde körükörüne taklitçilik kötüdür, özellikle devrimcilikte...”4

Bununla birlikte, CHP’nin Altı Ok’ta ifadesini bulan temel ilkelerinin, esas 
olarak kendisinden önceki evrensel ölçekte önem taşıyan iki önemli oluşumun 
üstün bir sentezi olduğu da yadsınamaz. Altı Ok’u oluşturan halkçılık, devletçilik, 
devrimcilik ilkelerinin Rus devrimi; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik
1 Doğan Avcıoğlu, Millî Kurtuluş Tarihi, C'ilt:2, Tekin Yayınevi, Ankara, I984,s.436-437.
2 Bkz: Sosyalizm Kemalizm ve Din, 4. Baskı, İmge, Ankara, 2006, s. 126-137.
3 Atatiirk iin Sövlev ve Demeçleri, (üç cilt bir arada) Atatürk Araştırına Merkezi, Ankara, 1989, 

cilt: I,s. 102.
4 Bkz: Feridun Kandemir, Atatürk 'ün Kurduğu Türkiye Komünist Partisi, s. 116 -118: D. Avcıoğlu, 

age, s.707.
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ilkelerinin ise Fransız devrimi sürecinde önemli bir yere sahip bulundukları 
unutulmamalıdır. Kuşkusuz bu ilkelerin tümünde, kökleri bizim kendi tarihimizde 
yer alan bazı faktörler de etkili olmuştur.

Ayrıca, Fransız devriminin insanlığın gündemine soktuğu, “zulme karşı 
direnme hakkının” da Atatürk devriminin oluşumunda önemli bir yeri elbette ki 
vardır. Ancak şu da unutulmamalıdır ki bu hakkın da bizim tarihimizde -Şeyh 
Bedrettin olayında en belirgin ifadesini bulan- değişik türdeki direniş hareketleri 
çerçevesinde önemli bir yeri bulunmaktadır.

Sosyal Demokrasinin Marksizm’den Kopuşu
Fransız devriminin 100. Yıldönümünde, 1889’da kuruluş toplantısını yapan 

2. Enternasyonal, birincisinden farklı olarak sendikaların değil siyasal partilerin 
bir araya gelmesinden oluşmaktaydı. Bunun bir istisnası Fransa’dan katılan 
delegelerin bir bölümünün anarkosendikalist eğilimli sendika örgütleri olmasıydı.

Bu durum da göstermektedir ki Marks’ın öğretileri meyvelerini vermeye 
başlamıştı; bu kuruluşlar geniş ölçüde, işçi sınıfının Marks’ın savunduğu tezler 
doğrultusunda biçimlenmişlerdi. Ne var ki biçimdeki bu uyumun özde bazı 
ayrılıklar ve sapmalarla gölgelenmesi gecikmedi.

İngiliz İşçi Partisi, zaten başlangıcından itibaren Marksist eğilimdeki Sosyal 
Demokrat Federasyon’u dışarıda bırakarak kuruluşunu tamamlamıştı. Öte yandan, 
Avrupa’nın sosyal demokrat sıfatını taşıyan en büyük siyasal örgütlerinden birisi 
olan Alman Sosyal Demokrat Partisi bünyesinde meydana gelen “revizyonist” 
hareket, Marksizm’den kopuşun önemli dönüm noktalarından birisi olmuş ve 
Almanya ile sınırlı kalmamıştır.

Revizyonist hareketin doğuşunda, Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin o 
dönemdeki ünlü isimlerinden Eduard Bernstein’ın 1898’de yayınlanan Evrimsel 
Sosyalizm isimli yapıtı önemli bir başlangıç noktası oluşturmuştur. Bernstein’a 
göre kapitalist sistem içindeki gelişme, pek çok konuda Marks’ın söyledikleriyle 
çelişen sonuçlar doğurmuştu. Bernstein kapitalizmin uzun sayılmayacak bir 
dönem sonunda çökeceği ve burjuvazinin baskıcı bir sınıf olduğu yolundaki 
görüşleri terk etmiş ve Marks’ın sosyalist modelinde üretim güçlerinin daha hızlı 
bir gelişim göstereceği tezini reddetmiştir.

Bernstein, görüşleriyle uyum gösteren İngiliz Fabiancılarıyla ilişki kurmuş, 
onlardan etkilenmiştir. Fabiancılık, 1883’te bir grup sosyal demokrat aydın 
tarafından kurulmuş ve İngiliz İşçi Partisinin ideolojisinin oluşumunda başlıca 
odak oluşturmuştur. Fabiancılar, “zamanını kollayan” hücum taktikleriyle 
Kartaca ordularını yenmeyi başaran Romalı general Fabius’dan esinlenmişler ve 
Marksist devrimcilik fikrinden uzaklaşmışlardır.

Alman Sosyal Demokrat Partisi içinde Bemstein’ın dışındaki kadroların da 
Marksizm ile kararlı bir uyum gösterdikleri söylenemez. Partide hâkim konumda 
bulunan bu kadroların zaman içinde tuttukları yol, Sosyal Darvvinizm olarak

7 9 4 Bilsay Kuruç’a Armağan



nitelendirilir. Bunlara göre, tıpkı doğadaki türlerin evrimi gibi, insan toplumları 
bakımından da insan iradesinden bağımsız bir evrim yasası mevcuttur. Bu yasa 
uyarınca ilkel komün düzeninden kapitalizme kadar uzanmış olan toplumların 
evrimi er geç sosyalizme ulaşacaktır. Bıı durumda, sosyalistlerin yapması 
gerekenin, acelecilikten vazgeçmek, egemen güçlere yeni katliam fırsatları ve 
mazeretleri vermeden sosyalizmin doğacağı günü beklemek olmalıdır görüşünü 
benimsemişlerdir. Onlar beklerken, karşı cepheden tarih sahnesine fırlayan Hitler, 
beklemekten yana değildi ve her şeyi kısa zamanda alt üst edebildi.

Birbiri ardından patlak veren Dünya Savaşları uluslararası işçi dayanışmasına 
çok önemli darbeler indirmiş ve genel olarak sosyal demokrasinin izlediği 
çizginin biçimlenmesinde yeni unsurlar getirmiştir.

Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı sonrasına gelindiğinde Batılı sosyal demokrat 
partilerin Marksizm’i tek başına temel alma noktasından uzaklaştıkları görülür. 
1951 yılında, bu eğilimdeki yüzden fazla siyasal parti, Sosyalist Enternasyonal 
bünyesinde bir araya gelmiştir. Bunların Marksizm’den ayrılığı, demokrasi 
konusundaki tutumlarının farklılığında aranmamalıdır; asıl faklılıkları, her birinin 
kendi ülkelerindeki egemen kapitalist güçlerle ilişkilerinde kendisini gösterir.

Bunların benimsedikleri ve temsil ettikleri çizginin Atatürkçülükle ilişkisi ise, 
daha sonra göreceğimiz emperyalizm karşısındaki konumları çerçevesinde daha 
da açıklık kazanabilir.

Sosyal Devletten N eoliberalizm e

İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde sanayileşmiş kapitalist ülkeler olup 
bitenlerden bazı dersler çıkarmış görünüyorlardı. Yaşanan bunca felaket, barışın 
ve soysal adaletin önemine vurgu getiren sonuçlar doğurmuştur.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında, bu yöndeki gelişmelerin bir ifadesi olarak 
1919 ’da kabul edilen 1LO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Anayasasının başlangıç 
bölümünde “evrensel ve kalıcı barışın ancak sosyal adalet temeline dayalı” 
olabileceğinin kaydedildiğini görmekteyiz. Ayrıca, İkinci Dünya Savaşı sonunda 
kabul edilerek bu Anayasaya eklenmiş bulunan Philadelphia Bildirgesi’nde 
de “Her nerede olursa olsun, yoksulluk, herkesin refahına yönelik bir tehlike 
oluşturur” ifadesine yer verilmiştir.

Bu durum, Batılı kapitalist ülkelerin iktidar yapılarında da yansımalarını 
göstermiş, pek çok Batı ve Kuzey Avrupa ülkesinde sosyal demokrat nitelikle 
partiler iktidara geçmiştir. Genellikle bu iktidarlar döneminde sağlanan 
dönüşümlerle sosyal devletin hayata geçmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. 
Bunlar olurken kapitalizmin, piyasa, rekabet gibi temel kuralları ile kapitalist 
güçlerin temeldeki egemenliği son bulmuş değildir. Ekonomik gücü elinde 
bulunduranların siyasete de egemen olmaları, sosyal demokrat iktidarların

Bilsay Kuruç’a Armağan 795

ı



hüküm sürdüğü ülkelerin de karşı karşıya bulundukları bir sorun olarak 
varlığını sürdürmüştür. Olof Palme, ölümünden kısa bir süre önce yaptığı seçim 
konuşmalarında, İsveç’te 50 yıl kadar sürmüş olan iktidarlarına rağmen, ülkenin 
ekonomik hayatını yönlendiren 10-15 tane ailenin hükümete ve parlamentoya da 
hâkim olacaklarını dile getirmişti. 5

Kuşkusuz, sosyal devlet yönündeki gelişmelerin Batı kapitalizminin 
“yeryüzünden topladığı zenginliklerden oluşan sofranın ayakucunda da olsa 
emekçilere de bir yer vermesi” olarak açıklanması da mümkündür. Her ne 
olursa olsun, bu gelişmelerin arkasında yaşananlardan alınan derslerin önemi 
yadsınamaz. Kuşkusuz, buna ek olarak başka faktörleri de sıralayabiliriz:

1917'de Rusya’da patlak veren devrim, Batılı kapitalistleri derinden 
endişelendirmiştir. Kendi ülkelerinin duvarlarını da yalamaya başlamış olan 
devrim dalgasından ülkelerinin emekçilerini uzak tutabilmek için, onlardan 
yükselen talepler karşısında daha tavizkâr olmak zorunluluğunu duymuşlardır. 
Öte yandan, belli bir sermaye birikimine ulaşmış olan kapitalist sınıflar, sahip 
olduklarını sınırlı ölçüde de bölüşebilecek güce erişmiş bulunuyorlardı.

Dolayısıyla, sosyal devletin doğuşu, hem zorunlu hem de mümkün olan bir 
tercih durumuna geldiğinden, başlıca Batı ülkelerindeki emekçiler uzun yıllar 
süren mücadeleleriyle amaçladıkları kazanından belli ölçüde de olsa elde etme 
konumuna erişebilmişlerdir.

Bir bakıma, Atatürk’ün halkçılık ve devletçilik temelinde biçimlenen sosyo
ekonomik modeli, Türkiye’ye özgü bir sosyal devlet olarak yorumlanabilir. 
Şu önemli farkla ki Batı’da sosyal devlet, asırlar süren bir sömürgecilik ve 
emperyalizm olgusu üzerinde temellenmiştir; oysa Kemalizmin başlıca dayanağı, 
Türk halkının özverisi olmuştur. Batı’da sosyal devlet, esas olarak İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında bütünlük kazanmıştır. Buna karşılık,Türkiye’de, “emperyalizme 
ve kapitalizme karşı” hayata geçirilen halkçı ve devletçi uygulamaların temelleri, 
1920’de TBMM adına Hakçılık Bildirgesi’nin ilanıyla atılmıştır. Cumhuriyet’in 
ilk yıllarından itibaren gerçekleştirilen yoğun millileştirmeler ve bunlara ek 
olarak devlet eliyle kurulan yeni işletmeler, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik 
alanında başlatılan halkçı devletçi anlayış temelindeki önlemlerle bütünlenmiştir.

70’li yıllardan itibaren başlayan ve başlangıçta petrol bunalımıyla sınırlı olarak 
tanımlanan yeni bir genel bunalım dönemi, sosyal devletin sonunu hazırlayan 
önemli bir neden oluşturdu. Sosyal devletçi politikalara dayanak oluşturan 
Keynesçi çözümler yetersiz görülmeye başlanmıştı. Bütün bunların gerisinde 
yatan ana neden, dünya çapında bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşmasıyla 
Batı kapitalizminin uluslararası alanda yararlandığı olanakları önemli ölçüde 
yitirmiş olmasıdır. Öle yandan, 1990’lı yılların başında Sovyetlerin dağılması 
bir bütün olarak sosyalizmin gündemdeki ağırlığının azalması; dolayısıyla,
5 Emesi Mandel, Ankara Konferansları, MB Vakfı Yayınları: 11, Ankara, 1991, s. 21.
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Batılı kapitalistlerin kendilerine yönelik önemli bir tehdidin geniş ölçüde ortadan 
kalkması sonucunu doğurmuştur. Bu durumda, sermayedarlar, alternatifsiz kalmış 
gibi görünen emekçilerin talepleri konusunda duyarlı olma zorunluluğundan 
kurtulmuşlar; üstelik “esneklik”, “kuralsızlaştırma” gibi uygulamalar zemininde 
emekçilerin mevcut kazanımlarının törpülenmesini mümkün kılan koşullara 
kavuşmuşlardır. Neoliberalizm, birbirini bütünleyen böylcsine önemli tarihsel 
faktörlerin ürünü olarak doğuşunu tamamlamıştır.

Sosyal devlete karşı bir alternatif olarak ortaya çıkan neoliberalizm, öncelikle 
ideolojik yönüyle içten içe yapılanmış ve kök salmaya başlamıştır. Bu açıdan, 
1947 yılında İsviçre’nin Mont Pèlerin kasabasında Von Hayek’in (1899-1992) 
başkanlığında ilk toplantısını yapan Mont Pelerin Cemiyeti önemli bir adım 
oluşturmuştur.6 Bu girişime katılanlar arasında, Cemiyet’in başkanlığını ve 
ııeoliberalizmin bayraktarlığını daha sonraki yıllarda sürdürecek olan Milton 
Friedman da (1912-2006) yer almıştır. (Hayek’e 1974’te, Friedman’a 1976’da 
Nobel ödülü verilmiştir.) Ayrıca, 1968 öğrenci olaylarının antiemperyalist ve 
sosyalist ekseninden koparak o yıllarda Daniel Cohn Bendit’nin başını çektiği 
anarşist çizgiye kaymasında başrolü oynayan Herbert Marcuse’ün de (1898- 
1979) bu hareketle bağı vardır.

Neoliberalizm birçok yönüyle 19. Yüzyıl liberalizminin (bir başka deyişle 
vahşi kapitalizmin) diriltilmesinden ibarettir. Liberalizm, 19. Yüzyılda emeğinden 
başka satacak şeyi olmayan işçi sınıfını doğurmuştur. Neoliberalizm ise emeğini 
dahi satma olanağına sahip olmayan işsiz yığınları ortaya çıkarmaktadır. Bu farkın 
gerisinde, yalnızca emekçileri değil rcel sermaye kesimini de ezerek büyümekte 
olan finans kapital olgusu yatmaktadır. Üretmeyen, istihdam yaratmayan, fakat 
kâr eden bir sermaye türü ekonomiye damgasını vurmuş, Keynes’in “kumarhane 
kapitalizmi” dediği durumun koşulları tüm dünya ekonomilerini etkisi altına 
almıştır.

Ekonomik model, kendisine uygun siyasal iktidarlar ortaya çıkarmış; 1979’da 
İngiltere’de Thatcher, 1980’de ABD’de Reagan iktidara geçmiştir. Bu süreçle 
bağlantılı olarak, sosyal demokrat oluşumlar açısından belirgin bir gerileme 
dönemi başlamıştır. Batı’daki başlıca sosyal demokrat iktidarlar, ya İsveç Sosyal 
Demokrat Partisi gibi sarsılmaz görünen iktidarlarını kaybetmişler ya da Tony 
Blair’in yönetimindeki İngiliz İşçi Partisi gibi Thatcher’inkinden veya Schröder 
yönetimindeki Alman Sosyal Demokrat Partisi gibi Kohl’inkinden pek farkı 
olmayan politikaların uygulayıcısı olmak gibi bir duruma düşmüşlerdir. Bu 
bağlamda, Blair’in parti başkanlığı döneminde, 1995’te İngiliz İşçi Partisi’nin 
tüzüğünde yer alan üretim ve dağıtım araçlarının kamulaştırılması ilkesinin 
kaldırılması, sembolik olmanın ötesinde önemli bir dönüm noktası ifade etmiştir.

6 Talat Turhan, Mehmet Eymen, Mont Pelerin, Kitrese! Sermayenin Beyni, İleri Yayınları,
İstanbul, 2005.
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Bu süreç içinde Sosyalist Enternasyonal açısından biiyük önem taşıyan iki 
önemli sayfanın daha kapanmış olduğunu belirtmemiz gerekir: Kuşku yok ki 
örgütün önde gelen önderlerinden Olof Palme’nin, 1986’da, tam da İsveç silah 
tacirleri aleyhine çıkışlar yapmaya başladığı bir sırada öldürülmesi ve onunla 
birlikte adil bir “Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen” için mücadele veren 
Willy Brandt’ın 1974’te karşı karşıya kaldığı bir casusluk skandali yüzünden 
başbakanlıktan ayrılmak zorunda bırakılması, Sosyalist Enternasyonal’in 
küresel emperyalizmin stepnesi olma rolünü sürdürmesini kolaylaştırıcı 
sonuçlar doğurmuştur. Onların ortadan kaldırılmalarını, İngiltere’de hanedanın 
kaldırılması için mücadele yürüten İşçi Partisinin sol kanat liderlerinden Tony 
Benn’in ve Almanya’da SDP’nin önde gelenlerinden Oskar Lafontaine’in saf 
dışı edilmeleri izlemiştir.

“A k G ünlere” den Bu G ünlere

Neoliberalizmin önemli bir sonucu da dayatılmak istendiği her yerde 
demokrasiyi ortadan kaldırmadan veya çarpıtmadan hayata geçirilmesinin 
mümkün olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumun en vahşi tezahürlerinden 
birisi, 1973’te Şili’de Başkan Salvador Allende’nin kanlı bir darbeyle devrilmesi 
olayında görülmüştür. Ülkemizde 12 Mart 1971 ’de ilk adımı atılan ve 12 Eylül 
1980’de tamamlanan demokrasi karşıtı darbeler bunun bir benzeridir. Halkımızın 
Allende'ye nazire olarak uydurduğu Bidende takma adıyla bu benzerliği 
vurgulamış olması anlamlıdır. Orada Chicago boylar, burada Prensler denilen 
kadrolar, uluslararası sermayenin kendilerine verdiği görevleri darbe koşullarında 
yerine getirebilmişlerdir. 24 Ocak 1980’de kendisini bütün çıplaklığıyla ifade 
etmiş olan neoliberal modelin hayata geçmesi, ancak bu darbeler sayesinde 
sağlanabilmiştir.

Her iki darbenin ülkemizde bir bütün olarak sosyal gelişmenin önünü tıkayan 
sonuçları, elbette ki CHP’nin ideolojik yapısını da derinden etkilemekten geri 
kalmamıştır. CHP’nin Ak Günlere adını taşıyan 1973 tarihli seçim bildirgesi 
bugünden bakılınca inanılması zor olan bazı hedefleri şu ifadelerle öngörmekteydi:

"Güneydoğu Anadolu 'da, toprak dağılımı yarı feodal bir düzen içinde 
oluşmuştur. Bu bölgelerde bazı kişilerin on binlerce dönüm toprağı vardır. Bu 
kişiler birçok köylerin sahibidirler. Toprak dağılımındaki bu adaletsizliğe henüz 
yıkılamayan geleneksel şeyhlik, ağalık kurum/arının etkileri de eklenince, bu 
bölgedeki yarı feodal toprak düzeni, halkın siyasal özgürlüğünü bile kısmaktadır 
ve demokrasinin gerçeklik kazanabilmesini önlemektedir. ” (Ak Günlere, CHP 
1973 Seçim Bildirgesi, s.34) Bu tespittin ardından gerçek bir toprak reformu 
savunulmaktaydı.(s.35); "Toprak işleyenin, su kullananın ” olacaktı.

“ 1973’ün CHP’si kamu yatırımlarını savunuyordu (s.66). Tekellere karşıydı 
(s.73). Büyük sermayeye çok sert eleştiriler getiriyordu (s.83). Yabancı sermayeye
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teslim olmamıştı; yabancı sermayeli kuruluşların faaliyetlerini ciddi bir biçimde 
denetim altına alınmasını savunuyordu (s.85-86). Planlı ekonomiden yanaydı 
(s.91). Lokavt yetkisinin kötüye kullanılmasını önicyici yasa değişiklikleri 
yapacaktı (s. 123). Toplu sözleşme sürecindc yetkili sendikanın belirlenmesinde 
referandum uygulamasından yanaydı (s. 124).”7

Açıkça görülmektedir ki Ak Günlere bildirgesi ülkenin temel sorunlarının 
çözümünü, bölücülüğe, ağalığa, sözde tarikatçılığa taviz vermekte değil, âdil 
ve demokratik bir toplumsal ekonomik yapılmanın sağlanmasında aramaktaydı. 
Ne var ki Atatürk’ten geride kalanları tamamlama iddiası taşıyan böylesine bir 
programla yola çıkan Ecevit, sonunda, Kemal Derviş ile birlikte Türkiye’ye IMF 
modelinin giydirilmesine katkı sağlamak noktasına savrulmaktan kurtulamamıştır. 
Ecevit’in Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikası’nın (PSI) 22 Nisan 1983 
tarihinde Helsinki’de toplanan Avrupa Bölge Konferansında yaptığı konuşma, 
kıvrak İngilizce üslubuyla geliştirdiği derin ve anlamlı tahlilleri içermekteydi. 
Bu konuşmada yer alan aşağıdaki cümleler, odağında kendisinin yer aldığı ve 
günümüzde de derinleşerek sürmekte olan dramatik süreci özlü bir biçimde 
anlatıyor gibidir:

“Eğer bu durum bir esrarengiz uluslararası tertibin sonucu değilse sarsıcı 
değişimlerin bazen neden olduğu psikolojik olguyla açıklanabilir sanıyorum. O 
psikolojik olgu şudur: Kimi bireyler veya toplumlar, hızlı ve köklü bir değişimin 
yarattığı gerçekleri ve baskıları kavramakta veya bu gerçeklerin ve baskıların 
üstesinden gelmekte başarısızlığa uğradıkları zaman, ürküp geri çekilme ve 
geçmişe ve değişmeze sığınına eğilimine kapılırlar. Bu, paniğin neden olduğu bir 
kaçış güdüsüdür.

Aynı zamanda, ekonomi ve maliye alanının kimi büyücüleri güçlü ve aşırı 
ölçüde tutucu bazı uluslararası kuruluşların da desteğiyle, dünyanın değişik 
yörelerinde, bu tür bir paniğe kapılan ve geçmiş çağların geçersiz çarelerine boyun 
eğebilecek duruma gelen kimi liderleri büyüleyip etkileri altına alabiliyorlar.”

Günümüzde ise “Yeni CHP” olarak tanımlanan oluşum çerçevesinde nasıl 
bir ideolojik yörüngede karar kılındığını yetkili ağızların açıklamalarına ve 
yayınlanan belgelere dayanarak belirlemenin bazı güçlükleri bulunmaktadır. 
Kemal Kılıçdaroğlu partinin genel başkanı olarak seçim meydanlarında, “toprak 
işleyenin su kullananındır” söylemine yer veren oldukça radikal konuşmalar 
yapmaktan geri kalmamıştır. Buna karşılık, yayınlanan bazı belge ve bildirilerde 
IMF çizgisiyle uyumlu ve halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle bağdaştırılması zor 
olan bir piyasa ekonomisi mantığına giderek belirginleşen bir biçimde teslim 
olunduğuna tanık olmaktayız. Öte yandan, partinin üst kademelerinde genel 
başkanın etrafında toplanmış olan kadronun IMF çizgisiyle uyumlu simalardan 
meydana gelmesi, ayrıca önem taşıyan bir gösterge oluşturmaktadır.
7 Bkz: Yıldırım Koç, “ ‘Yeni CHP’ ve 1973’üıı ‘Ak Günlere' bildirgesi”, Aydınlık, 29 Mayıs 2011.
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Görünen o ki Ak Günlere'den bugünlere uzanan çizgi, Atatürkçülükle “çağdaş 
sosyal demokrasi” arasındaki bir tercih sorunu olarak somutlaşmış bulunmaktadır.

Em peryalizm  ve Sosyal Dem okrasi

Emperyalizm, iktisat yazımına esas olarak 1902’de İngiliz iktisatçısı J.A. 
Hobson’un bu adı taşıyan kitabının yayınlanmasıyla girmiştir. Kapitalist 
toplumların böyle bir aşamaya gelmiş olmaları, serbest rekabetçi denilen düzenin 
gerçek yaşamda yerinin olmadığının reddedilmez bir biçimde kanıtlanması 
anlamına gelmiştir.

Bir kısım iktisatçıların rekabeti, tekelleşmeyi önlemenin yolu olarak 
görmelerine karşın, rekabetin tekelleşme doğurmasının kaçınılmaz olduğu 
görülmüştür. Güçlünün güçsüzü tasfiyenin temel kural olduğu bir yapılanmada 
başka türlüsü nasıl olabilirdi!

19. yüzyılın sonlarına doğru kapitalistleşmiş toplumlarda büyük tekellerin 
egemen olduğu bir ilişkiler ağı doğmuştur. Bu yeni aşamanın bir diğer özelliği de 
finans kapital(mali sermaye) denilen bir sermaye türünü ortaya çıkarmış olmasıdır. 
Artık paraya sahip olan ve denetleyen bankalardır. Parayı kullanan sanayicilerdir. 
Belki de en önemlisi, tekelleşen sermayenin, doğduğu ülkenin sınırlarından taşan 
ve başka ülkelerin kaynaklarına, emekçilerinin yarattıklarına uzanan bir boyut 
kazanmış olmasıdır. Bu durum, geçmişin sömürgeciliğinden farklıdır. Bu yeni 
aşamada sömürüye ortam oluşturan ülkenin topraklarına asker göndermeye, 
bayrak dikmeye gerek de olmayabilir. Genellikle, istenilen kazanımları doğrudan 
ekonomik ilişkiler çerçevesinde ele geçirmek mümkündür. Kuşkusuz, gerekli 
ve mümkün olan koşullarda -günümüzde Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da... 
görüldüğü gibi- işgal ve istila gibi yollara da başvurulabilir. “Küreselleşme”, bu 
sürecin günümüzde ulaştığı aşamayı ifade etmek üzere gündemdeki yerini almış 
bulunmaktadır.

Uluslararası düzeyde güçlünün egemenliği altındaki rekabet temelinde 
oluşan bir birlik, yani küreselleşme, doğal sonucunu doğurmuş, güçsüzün daha 
da ezilmesi, yoksulluğun ve eşitsizliğin büyümesi kaçınılmaz hale gelmiş; 
yoksul ve zengin ülkeler arasındaki uçurum büsbütün derinleşmiştir. Bütün bu 
olumsuzluklar, güçlü ve egemen konumda olanların kârlarını artırmak amacıyla 
Dünya Bankası ve IMF gibi organları vasıtasıyla, bağımlı kılman ülkelerde her 
türlü rakipten kurtulmak ve pazar yaratmak amacıyla dayattıkları üretimi tahrip 
edici yöndeki koşullarla eşlenmiştir. Bu durumun sonucundadır ki geleneksel 
olarak hayvan üreticisi olan ülkemiz, okyanus ötesinden angut ithal etmek 
durumuna düşmüş; genetiği değiştirilmiş organizmalar, doğal ve yararlı bitkisel 
ürünlerin yerine zararları bugünden ortaya çıkmış bulunan türlerini ikame etmek 
suretiyle dışa bağımlılığa yeni bir boyut getirmiş bulunuyor. Bunlar saymakla 
bitmeyecek örneklerden bazılarıdır.
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Gelir adaletsizliği küresel ölçekte akıl almaz boyutlara varmıştır. 1996’da, 
358 adet dolar milyarderinin servetlerinin toplamı, yeryüzü nüfusunun en 
yoksul yüzde 45’inin yıllık gelirlerinin toplamına eşit hale gelmiştir.8 Bir başka 
hesaplamaya göre, dünyanın en zengin 200 kişisinin serveti, iki milyar insanın 
gelirlerinin toplamından daha fazladır.''

BM bünyesinde yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, iki binli yıllara 
yaklaşırken Dünya’daki tüm ekonomik faaliyetin dörtte birinden fazlası 200 tane 
işletmenin elinde bulunmaktadır. Ancak, bu 200 işletme, dünya faal nüfusunun 
yalnızca yüzde 0,75’ine iş olanağı sunmaktadır.10 Bıınıın sonucunda, yalnızca 
Avrupa’daki işsizlerin sayısı 50 milyona; tüm dünyadaki işsizlerin ve gizli 
işsizlerin sayısı ise 1 milyara ulaşmış bulunmaktadır."

2011 yılına gelindiğinde gelir dağılımı tablosu büsbütün bozulmuştur. 
Yeryüzündeki dolar milyonerleri toplam nüfusun yalnızca yüzde 0,9’unu 
oluşturmaktadır; oysa, bunlar dünya zenginliğinin yüzde 39’unu ellerinde 
bulundurmaktadırlar. 5 milyon dolara ve daha fazlasına sahip olanlar, dünya 
nüfusunun yüzde 0,1’ini temsil etmekte iken dünya zenginliğinin yüzde 22’siııi 
ellerinde bulundurmaktadırlar.12

İki binli yıllara doğru 15-20 yıl zarfında, yüzden fazla Üçüncü Dünya 
ülkesinde ve eski Doğu Bloku toplıımlarında, ekonomik büyümedeki çöküş ve 
yaşam düzeyindeki düşüş, sanayileşmiş ülkelerin 30’lıı yıllarda yaşadıklarının 
tümünden çok daha önemli ve çok daha süreklidir.13 Tüm dünyada 1987-1993 
yılları arasında, günde bir dolardan az gelire sahip olanların sayısı, 100 milyona 
yakın bir artış göstermiştir.14

Yeryüzünde 800 milyon kişi açlık çekmekte ve 300 milyon insan kötü 
beslenmektedir.15 Buna karşılık, insanların bir bölümü obezite sorunuyla 
uğraşmaktadır.

Artan yoksulluktan sanayileşmiş ülkeler de payına düşeni almaktadır. 
Sanayileşmiş ülkelerde 100 milyon kişi yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır.16 
ABD’de yoksulların sayısı, 1964’ten bu yana, en yüksek noktasına ulaşmış, 
1991 ’de 35,7 milyon olmuştur.17
8 Rapport dıı PNUD(UNDP-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Raporu), 1996, s.2.
9 Jay Mazur, “Labor’s New Internationalism”, Foreign Affairs, cilt:79, no: I ,s.80.
10 Ignacio Ramonet, Géopolitique du chaos, Galilee, Paris, 1997, s .61.
11 Ignaciot Ramonet, “L'an 2000”, Le Monde diplomatique, Aralık 1999.
12 Boston Consulting Group, 31 Mayıs 2011; Joel S. Hirschhom, The Social Crisis in America: 

Pick Your Poison,
\vww.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25l45

13 Rapport du PNUD. 1997, s. 7.
14 Rapport du PNUD, 1997, s. 4
15 Rapport dit PNUD. 1996, s.23.
16 Rapport du PNUD, 1997, s. 3.
17 I. Ramonet, Géopolitique..., age, s.43.

Bilsay K unıç'a Armağan 801



Sanayileşmiş kapitalist ülkelerdeki sosyal demokrat unsurlar, yeryüzünde 
hüküm süren sömürü ve adaletsizlik manzarası ve bir bütün olarak emperyalizm 
olgusu karşısında geleneksel olarak uyumlu ve işbirlikçi bir tutum sergilemişlerdir. 
Bunun için oldukça ilginç gerekçeler bulmuşlardır. İngiliz sosyal demokratlarının 
ideolojik örgütü Fabian Cemiyeti’nin mensuplarından Bernard Shaw’un bu 
konudaki görüşleri bir hayli açıklayıcıdır. Shaw’a göre, “bir ulusun kendi 
topraklarında, dünyanın geri kalan kısmının çıkarlarını nazara almaksızın 
dilediğini yapma hakkına sahip olması fikri, artık geçerliliğini yitirmiştir Çünkü 
Shaw, dünyanın, insanlığın ortak malı olarak görülmesi ve dünya kaynaklarının 
etkin bir biçimde kullanımının, tüm diğer “dar ulusal çıkarlara” göre öncelik 
taşıması görüşündeydi.

Dolayısıyla, ideal çözüm bir Dünya Federasyonu’nun kurulması olabilirdi. 
Shaw, "mevcutlar içindeki en sorumlu Emperyal Federasyonun (Imperial 
Federation) onun yerini alması ”nı savunmaktaydı.18

Günümüzde “en sorumlu emperyal federasyon” olarak, “uluslararası 
koalisyon ” gibi kılıflar arkasında hüküm süren bir küresel gücün varlık kazandığını 
ve dünyanın dört bir tarafında “dilediğiniyapma hakkını ” kendisinde bulduğunu 
görmekteyiz.

Batılı sosyalist partilerin emperyalist emellerle örtüşen tutumlarının çok 
önemli bir örneğine biz, Kurtuluş Savaşımız boyunca yakından tanık olduk. Batılı 
sosyalistler, genel olarak, Türkiye’nin yok edilmesi yönündeki saldırılar karşısında 
tam bir duyarsızlık göstermekle kalmamışlar, aynı zamanda onaylamışlardır. Bu 
durumun başlıca iki istisnası vardır. Birincisi, 2. Enternasyonal ortamlarında 
Türkiye’nin parçalanması planlarına şiddetle karşı çıkmış olan Jean Jaures’dir. 
(I.Dünya Savaşının patlak vermesinden hemen önce bir suikasta kurban gitmiştir) 
Diğeri de bilindiği üzere Lenin'dir.

Sanayileşmiş kapitalist ülkelerin emperyalist girişimler konusundaki suç 
ortaklığının günümüzde en çok dikkat çeken örneği, İngiliz İşçi Partisi lideri Tony 
Blair’in Irak istilasına Haçlı Seferlerinden esinlendiğini ilan ederek katılmasıdır. 
Kuskusuz bu konudaki örnekler çoğaltılabilir. Geçmişte Fransız Sosyalistlerinin, 
Cezayir ve Vietnam’daki bağımsızlık hareketlerine karşı sürdürdükleri savaş 
anılardadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki Fransa’nın NATO’nun askeri kanadından 
çıkması kararım veren sosyalistler değil. De Gaulle olmuştur.

Sanayileşmiş kapitalist ülkelerin kendi dışlarında gerçekleştirdikleri 
sömürünün kendileri üzerinde bir tür boomerang etkisi yaratması çok 
gecikmemiştir. Günümüzde büsbütün belirginleşmiş olan bu durumun sonuçları, 
1929-30 bunalımını anımsatan ve yeni bir dünya savaşı tehlikesini gündeme 
taşıyan boyutlara varmıştır. Dolayısıyla, 1970’lerden sonra baş gösteren ve

18 Bernard Shaw, Fabianism and t he Empire, bkz:G.D.H. COLE, A History ofSocialist Thougt,
Volume III, Part I, Londra, Macmillan, 1963, s. 190-191.
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başlangıçta petrol bunalımı olarak tanımlanan bunalımın gerçek nedenleri de 
bu bumerang etkisi denilen olguyla açıklanabilir. Özetle ifade etmek gerekirse, 
mevcut bunalımdan çıkış, dünya çapında bir sosyal adaletin sağlanması ile 
mümkün olabilir. Alman Şansölyesi Willy Brandt bu gerçeğe şu cümlelerle işaret 
etmiştir: “zengin ve yoksul ülkeler arasındaki mesafeyi küçültmek, fırsat eşitliğine 
adım adım yaklaşmak, bizatihi önem taşıyan sosyal adaleti gerçekleştirme 
mücadelesinden ibaret olmayan bir meseledir. Bu, aynı zamanda, yalnızca yoksul 
ve çok yoksul uluslar açısından değil, varlıktılar için de bir öz çıkar sorunudur ”,19 
Brandt’ın bu yaklaşımı, 1970’li yıllarda ortaya çıkan Uluslararası Yeni Ekonomik 
Düzen hareketiyle tam bir paralellik taşımaktadır.

Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen, 1970’li yıllarda bazı azgelişmiş ülkelerin, 
mevcut uluslararası iktisadi sistemin kendileri aleyhine işlediği düşüncesinden 
hareketle, temel amacı varolan düzeni azgelişmiş ülkelerin de yararlanacakları, 
bu ülkelerin hızlı sanayileşmelerine imkân verecek yeni bir düzene dönüştürmek, 
bunun için de zengin kuzey ülkeleri ile yoksul güney ülkeleri arasında yeni 
bir işbirliğine, karşılıklı çıkar esasına dayanan eşit ve adil ilişkiler düzenine 
gerek olduğu tezinden yola çıkarak başlattıkları bir harekettir. Sonuç olarak 
amaçlanan, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde oluşturulmuş bulunan Bretton 
Woods sisteminin yerine yeni bir uluslararası düzenin kurulmasıdır. Bu yöndeki 
girişimler sonucunda, 1974 yılında BM tarafından bir deklarasyonun açıklanması 
ve bir eylem planının kabulü sağlanmıştır.

Sosyal demokrat cenahta yer alan önemli isimlerden Uluslararası Yeni 
Ekonomik Düzen tezinden yana olanlar Brandt’la sınırlı değildir. Onun dışında 
Olof Palme, Oskar Lafontaine ve Tony Benn gibi isimler de sıralanabilir. Ne var 
ki bu önemli liderlerin her biri değişik yollarla politik yaşamın dışına itilmişler; 
bu arada Palme, suikasta kurban gitmiştir.

Sosyal demokrasinin bu önemli liderlerinin ortadan kaldırılmaları veya etkisiz 
kılınmaları Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen tezinin sahipsiz kalmasında 
da önemli bir faktör oluşturmuştur. Önderlerinin bu duruma düşürülmeleri, 
hareketin demokratik tabandan yoksun olduğu gerçeğini su yüzüne çıkarmıştır. 
Bu durum, Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen tezinin sözde kalmasının temel 
nedenini oluşturmuş; 1990’lı yıllardan itibaren onun yerine küreselleşme söylemi 
uluslararası gündemin baş sırasına oturtulmuştur.

Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen tezinin yeterli bir demokratik tabandan 
yoksun olması, özellikle sanayileşmiş kapitalist ülkelerdeki örgütlü işçi 
sınıfının içine düşürülmüş olduğu durumla ilgilidir. Bu ülkelerdeki egemen 
güçler, bu sonucu kitleden kopuk bir işçi aristokrasisi yaratmak ve genel olarak 
işçi hareketini emperyalist emellerle uyumlu bir bilinç yapısına mahkûm

19 “An Introduction by Willy Brandt”, Nort-South, A Program fo r  Survival, The MIT Press.
Cambridge, 1980, s. 17.
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etmek suretiyle sağlamışlardır. Genel olarak bakıldığında görünen odur ki 
emperyalist kazananlardan pay almak uğruna pek çok şeye gözlerini kapatmış 
olan sanayileşmiş kapitalist ülkelerdeki emekçi kitleler, sorunlarının çözümünü 
yoksul ülkelerin emekçileriyle değil, kendi kapitalistleriyle işbirliği içinde 
olmakta arar olmuşlardır. Bu nedenledir ki sanayileşmiş kapitalist dünyanın içine 
düştüğü bunalımdan çıkış yolunun da -yukarıda Brandt’tan aktardığımız görüş 
doğrultusunda yoksul ülkeleri de gözeten bir Dünya düzeninde değil- yoksul 
ülkelerin daima daha etkin bir biçimde denetim altında bulundurulmalarında 
görme durumuna düşmüşlerdir.

Dünyanın kurtuluşunun, tüm ezilenlerin uluslararası düzeyde ittifakında ve 
bu yöndeki bir bilinçlenmenin sağlanmasında olduğunu görenler tarihsel süreç 
içinde elbette ki her zaman olmuştur. Bunlar arasında kuşku yok ki Atatürk ön 
saflarda yer almaktadır. Aşağıdaki cümleleri onun bu konudaki görüşünü özlü bir 
biçimde ortaya koymaktadır:

"Ben ki benim fikirlerim bütün arkadaşlarımca paylaşılmaktadır, bir 
yandan Batı ’nın işçi sınıfı, öte yandan Asya ve Afrika 'nın köleleştirilmiş 
halkları milletlerarası sermayenin kendilerini yıkmak ve efendilerine biiyük 
çıkarlar sağlamak için köle durumuna getirmek istediğini anladığı ve sömürge 
politikasının işlediği suç dünya işçilerince kavrandığı gün, burjuvazinin kuvveti 
sona erecektir. Ben buna inanıyorum. ”20

Bütün bunlardan sonra, günümüz koşullarında CHP’nin Atatürkçülük ile 
“çağdaş sosyal demokrasi” arasındaki tercihinin, önemli bir yönüyle de BOP, 
GOP gibi projeler ve NATO, AB gibi kurumlar konusunda benimsediği tavrına 
göre belirlenmesinin isabeti reddedilmez.

20 "Mustafa Kemal ’in 22 Ekim 1920 'de Çiçerin ’eyazdığı mektup ”, bkz: Ali Kemal Meram, Tiirk- 
Rııs İlişkileri Tarihi, s.263; D. Avcıoğlu, Millî Kurtuluş Tarihi, Tekin Yayınevi, Ankara, 1984, 
s.659.,
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Özet
1980’lerden itibaren iktisat ve m aliye politikalarında egem en olan, neoliberal 

küreselleşm enin serbestleşm e, özelleştirm e, kamu harcam alarının ve serm aye üzerinden 
alınan vergilerin azaltılm asına dayanan m inim alist devlet anlayışı olmuştur. N eoklasik arz 
yanlı iktisat ve kamu tercihi yaklaşım ının anayasal iktisat anlayışı tem elli, IM F-DB tarafından 
dayatılan neoliberal “açık” ekonom i ve “ istikrar” program larının gelişm ekte olan ülkelerde 
yarattığı sonuç dış ticaret açığı, cari açık, üretim sizlik, yatırım sızlık, işsizlik ve adaletsiz gelir 
dağılım ı olmuştur.

Kamu m âliyesi alanında uluslararası düzeyde vergi rekabeti (serm aye kazançlarından 
alınan vergilerin düşürülm esi/kaldırılm ası), ulusal düzeyde üst gelir gruplarının bedavacılık 
(kam u harcam alarından yararlandıkları halde vergi ödem em eleri) sorunu, vergi gelirlerinin 
azalm asına, kamu bütçe açığına, borçlanm aya ve toplumsal refahı artırm aya kullanılacak 
kaynakların borç faizlerine harcanm asına yol açmıştır. N eoliberal küreselleşm enin bedavacılık 
temelli m aliye politikalarının T ürk iye’de yarattığı sonuç, dünyanın 17 ’nci büyük büyük 
ekonom isi ve dünya dolar m ilyarderleri liginde 6 ’ncılık iken, BM insani gelişme endeksinde 
83’üncülük olmuştur. Ekonom inin temel sorunlarının çözüm ü kamu mali sistem inde üst gelir 
gruplarının bedavacılık sorununa son verm ekten geçmektedir.

Anahtar Sözcüklcr: N eoliberalizm , m aliye politikası, bedavacılık/asalaklık, net mali 
yansıma.
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1. Giriş

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren iktisat ve maliye politikaları alanında 
egemen olan devleti “zorunlu bir fena” ve bu nedenle ekonomik alanda faaliyetleri 
sınırlandırılması gereken bir kurum olarak gören neo-liberal politikalardır. Neo- 
klasik iktisat düşüncesinin minimalist devlet anlayışına dayanan neo-liberal 
politikalar devleti politikacı, bürokrat, seçmen ve çıkar gruplarından oluşan bir 
rant dağıtma aracına indirgeyen ve bu nedenle ekonomik alandan tamamen 
çıkartılması gereken bir unsur olarak gören anlayışın egemen olduğu “yeni” bir 
aşamaya sıçramış bulunmaktadır. Neo-liberal anlayıştaki bu yeni aşama kendisini 
“kamu tercihi” yaklaşımının Anayasal İktisat Okulu anlayışında ve arz yanlı 
iktisat politikalarında ifade etmektedir. İktisat ve maliye politikalarında hakim 
olan anlayışa göre, devlet denilen sürekli büyüme eğiliminde olan “leviathan”ın 
sınırlandırılabilmesi için, özel sektör daha düşük oranlarda vergilendirilecek vc bu 
şekilde yaratılan kaynaklar yatırımlara kanalize edilecek ve böylece “toplumsal 
refah artışı” sağlanmış olacaktır. Neo-liberal anlayışa göre düzenlenen iktisat 
ve maliye politikaları sonucu ekonomide verimli alanlara yatırılması beklenen 
fonların spekülatif amaçlı olarak kullanıldığı görülmektedir.

Türkiye’de 1980’lerden bu yana uygulanmakta olan neoliberal iktisat 
ve maliye politikalarının temelinde, üretim yerine ithalatı teşvik eden kur 
politikaları ve üst gelir gruplarının kamu hizmetlerinden yararlandıkları halde 
vergi ödememeleri nedeniyle ortaya çıkan bedavacılık sorunu yatmaktadır. 
İktisat ve maliye alanında uygulanan bu politikalarla ortaya çıkan cari açık ve 
bedavacılık sorunlarının ekonomide yarattığı sonuç, kamu biitçe açığı, ödemeler 
bilançosu açığı, yatırımsızlık, üretimsizlik, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk ve 
adaletsiz gelir dağılımı olmaktadır. Neoliberal politikaların ülkede yarattığı en 
önemli problem ise, açık veren kamu bütçesi ve ödemeler bilançosunun yarattığı 
kırılgan ekonomik ve mali yapı dolayısıyla on yıllık dönemler itibariyle yaşanan 
krizler olmuştur.1

Neoliberal dönemde üst gelir gruplarının kamu hizmetlerinden yararlandıkları 
halde vergi ödememeleri nedeniyle ortaya çıkan bedavacılık sorunu nedeniyle, 
açık veren bütçelerin finansmanı için alınan borçların faiz ödemeleri bütçelerin 
en önemli kalemi haline gelmekte, bu durum zaten kaynak yetersizliği içinde 
bulunan ülkenin borçlarının döndürülmesi için yeniden borçlanmaya gitmesi 
şeklinde bir kısırdöngüye neden olmaktadır. 2007 yılında ABD’de ortaya çıkan, 
Türkiye’ye etkileri 2008 ve 2009’da yansıyan küresel kriz, neoliberal politikaların 
yarattığı sorunların, neoliberal politikalarla çözülemeyeceği gerçeğini açık bir 
şekilde ortaya çıkarmış bulunmaktadır.

I 1980,1994,2001 ve 2009 yıllarında yaşanan krizler ve 1998,1999 ve 2006 mini krizleri dikkate
alındığında, Türkiye’de neoliberal dönemin “krizler dönemi” olarak adlandırılması daha doğru
bir ifade olacaktır.
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Küresel finansal krizin başlangıcında bütün ülkelerde hazırlanan kurtarma 
paketlerinin kapitalist sistemdeki mevcut sorunların çözümüne yardımcı 
olamayacağının açığa çıkmasıyla birlikte, bugün bütün dünyada ve Türkiye’de 
her şeyi piyasaya bırakan, ekonomiyi dışa açıp, devlet müdahalesine kapatan 
neoliberal iktisat ve maliye politikalarının alternatifi tartışmalarını çoktan 
başlatmıştır. Küresel finansal krizle birlikte başlayan tartışmalarda devletlerin 
uygulayacağı yeni politikalar “yüksek korumacılığa dönüş, başarısız işletmelerin 
kamulaştırılması, Keynesyen önlemlerin yürürlüğe konması ve yeniden sosyal 
refah politikalarına dönüş " olacağı yönündedir.2

İktisat ve maliye alanında uygulanan politikaların istenen sonuçları 
yaratabilmesinin temel koşulu sorunların nedenine ilişkin tespitlerin doğruluğuna 
bağlı olduğu açıktır. Neo-liberal dönemde ortaya çıkan yatırımsızlık, üretimsizlik, 
yoksulluk ve adil olmayan gelir dağılımı sorunlarının temelinde, çeyrek yüzyıldan 
uzun zamandır yürürlükte olan anayasal iktisat anlayışı ve arz yanlı iktisat 
politikaları uygulanması sonucunda ortaya çıkan, üst gelir üst gelir gruplarının 
bedavacılık,-1 İngilizce ifadesiyle “free-rider”4 sorunu yatmaktadır.

Ekonominin temel sorunlarının çözümü için, 1980’li yıllardan itibaren 
uygulanmakta olan neo-liberal anlayışa dayanan iktisat ve maliye politikalarının 
terk edilip, üst gelir gruplarının kamu hizmetlerinden yararlanma ve 
vergilendirilmelerinde bedavacılık sorununu ortadan kaldırılmasıyla, hem 
mükelleflerin Anayasada belirlenen ödeme gücü ilkesine göre vergilendirilmesiyle 
eşitlik ve adalet sağlanacak hem de kamu mâliyesi ve bütçenin sağlam olmayan 
finansman kaynağı olan iç ve dış borçlanmaya bağımlılığı ortadan kaldırılacaktır. 
Böylece bütçede en önemli harcama kalemlerinden birisi haline gelen faiz 
ödemelerine son verilerek, kamu bütçesi üst gelir gruplarına kaynak aktarım aracı 
olmaktan çıkarılacak ve bu fonların toplumun bütün kesimlerine ve özellikle alt 
ve orta gelir gruplarına eğitim, sağlık, sosyal transferler ve altyapı yatırımları

2 Immanuel Wallerstein (2008). “2008: The Demişe o f  Neoliberal Globalization”, Fernand 
Braudet Çenter, Binghamton University, Commeııtaıy No. 226, Feb. 1, 2008, hllp:/Avww. 
binghampton.edu./fbc/226en.htm (02.03.2008).

3 Bedavacılık herhangi bir şeyi karşılık, para, bedel ödemeden veya emek vermeden ekle etme 
durumunu ifade etmektedir. Bedavacı ise her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan kişi, halk 
ağzında çalışmadan yaşayan, emeksiz geçinen anlamındadır. Asalak, ekti, parazit, tufeyli 
(argo) ve dalkavuk ayın/benzer anlamda kullanılan sözcüklerdir. Türk Dil Kurumu (1983). 
Türkçe Süzliik, Genişletilmiş 7. Baskı, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, s. 134: İsmet Zeki 
Eyuboğlu (2004). Türk Dilinin Etimolojik Sözliiğii, 4. Basım, İstanbul: Sosyal Yayınları, s. 4 1.

4 Kamu mâliyesi disiplininde “bedavacılık”, İngilizce ifadesiyle "free-rider" sorunu, kamu 
mallarının temel niteliği gereği rekabetsizlik (bir kişinin tüketimiyle elde ettiği faydanın diğer 
kişilerin faydasını azaltmaması) ve tüketiminde dışlanamazlık (bedel ödemeyenlerin tüketimden 
dışlanamaması) dolayısıyla kişilerin kamu hizmetleri için herhangi bir bedel ödemeksizin bu 
hizmetlerden yararlanmalarını ifade etmektedir. İnge Kaul ve Pedro Conceiçao (der.) (2006). 
Tlıe New Public Finance, Responding To Global Clıallanges, Nevv York: The United Nations 
Development Programme, s. 613.
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şeklinde toplumsal refahın artırılması sağlayacak şekilde kullanılabilecektir. Daha 
da önemlisi, bedavacılık sorunun ortadan kaldırılmasıyla açık veren bütçelerin 
yurtiçi kaynaklardan finanse edilememesi nedeniyle başvurulan yurtdışı 
borçlanma kaynaklarını yönlendiren IMF ve DB gibi uluslararası kuruluşların 
verdikleri kredilerin geri ödenmesini garanti altına almak için dayatılan 
ekonomik, siyasi ve toplumsal alanların topyekûn düzenlenmesi politikalarına da 
son verilmiş olacaktır.

Türkiye’de iktisat, ve maliye disiplini alanlarında yapılan araştırmalar 
genellikle gelişmiş kapitalist ülkelerin kurumsal-sınıfsal yapısını esas alan, ülkenin 
ekonomik, siyasal ve toplumsal yapı ve gelişmelerinden kopuk, gerçek dünyanın 
sorunlarının dışında soyut varsayımlara dayanan sanal/fiktif bir dünya üzerinden 
yapılmaktadır. Maliye Politikalarının Ekonomi-Politiği: Türkiye’de Üst Gelir 
Gruplarının Bedavacılık Sorunu çalışmamızda bu eleştiriden hareketle, gelişmiş 
kapitalist ülkelerde 1970’lerden itibaren başlayan devlet başarısızlığı olarak ifade 
edilen birikim rejimi sorunlarını temel alan kamu tercihi yaklaşımı ve anayasal 
iktisat anlayışı ile arz yanlı iktisat5 politikalarına dayanan, kamu harcamalarının 
azaltılarak, vergilerin düşürülmesi ve devletin küçültülmesi yaklaşımının 
tersine, gelişmekte olan ülkelerde kamu hizmetlerinden yararlandıkları halde 
vergilendirilmeyen üst gelir gruplarının bedavacılık sorununa son verilmek 
suretiyle elde edilecek kaynakların toplumsal refahı artırmak amacıyla nasıl 
kullanılacağı tartışılacaktır.

Net Mali Yansımaya da Bedavacılık Sorununu Yaratan Kim?
Gelir gruplarının ödediği vergi ve yararlandığı kamu harcamalarının 

belirlenmesi araştırmaları, makroekonomik verilerden yararlanarak yapılan 
tahminler ya da anket yoluyla vatandaş, seçmen ya da vergi mükellefleriyle 
yapılan doğrudan görüşmelerle elde edilen veriler kullanılarak yapılabilmektedir. 
Kamu hizmetlerinden kimlerin yararlandığı, vergileri kimlerin ödediğine 
ilişkin kanaat belirtmenin ötesinde anlam ifade edecek sonuçlar alabilmek için 
anket yoluyla elde edilen verilerin ileri düzey analizlere tabi tutularak net mali 
yansıma analizlerinin yapılması bir gerekliliktir. Ancak söz konusu verilere 
dayanarak kanaat düzeyini aşacak değerlendirmelerde bulunabilecek sonuçlar 
elde edebilmek için, söz konusu verilerin sağlıklı olması da şarttır. Türkiye’de 
mevcut kayıtdışılığın'’ sektörlere göre değişmekle birlikte, %40-%50 arasında

5 Arz yanlı iktisat büyümeyi sağlamak için tasarruf birikimini olumsuz etkileyen vergi yükünün 
azaltılması, devlet harcama ve girişimlerinin küçültülmesi, bürokratik müdahalelerin ortadan 
kaldırılmasını savunur. Kudret Emiroğlu, Bülent Danışoğlu ve Biıınur Berberoğlu (2006). 
Ekonomi Söztiiğü, Ankara. Bilim ve Sanat Yayınları, s. 38.

6 Kayıtdışı ekonomi vergi kaçakçılığından sigortasız çalışmaya, kaçakçılıktan tefeciliğe, 
işportacılıktan fason üretime çok geniş faaliyetleri kapsayan kayıtlı (resmi) ekonomiye paralel 
ikinci bir ekonomi oluşturmuştur. Ahmet Fazıl Özsoylıı (1996). Türkiye 'de Kayıtdışı Ekonomi, 
İstanbul. Bağlam Yayınları, s. 7.;E. İhsan Özol (1994), Görüş Dergisi, Mart, TÜSİAD, s. 23,
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olması ve TÜİK tarafından yapılan anket verilerinin çok temel bazı bilgileri 
içermemesi nedeniyle, anket yoluyla elde edilen verilerin ileri düzey analizlere 
tabi tutulması mümkün olamamakta ve bu verilere dayanarak yapılan net mali 
yansıma analizlerinden elde edilen sonuçlar da ya kanaat düzeyinde kalmakta ya 
da mevcut durumu yeterince açıklayamamak gibi bir sorun taşımaktadır. TÜİK 
verilerine dayanılarak yapılmış mali yansıma analizi çalışmasından çıkarılabilecek 
en önemli sonuç, verilerin güvenilir olmadığı ve bunlara dayanılarak yapılacak 
değerlendirmelerde ihtiyatlı olunması gerektiği olmaktadır.7

Türkiye’de 1980’den bu yana uygulanmakta olan iktisat politikalarının 
sonuçlarının gerçek anlamını, ne TÜİK’in hesapladığı Gini katsayısı ve Lorcnz 
eğrisi, ne gelirin %20’ük paylar itibariyle değişimi,8 ne de net mali yansıma 
analizleri göstermekte; dünyanın en büyük on yedinci (17) ekonomisi olan 
Türkiye’nin dünya milyarderler ligi ”nde altıncı (6) sırada iken Birleşmiş 
Milletler İnsani Gelişme Endeksinde seksen üçüncü (83) sırada yer alması bunu 
açıkça ortaya koymaktadır.9

Maliye Politikalarının Ekonomi-Politiği: Türkiye’de Üst Gelir Gruplarının 
Bedavacılık Sorunu başlıklı çalışmamız, sonuçlarının kanaat düzeyinde 
kalına eleştirisinin farkında olarak, birinci bölümünde ekonomi politik ve 
maliye politikalarının ekonomi politiği tartışılmakta, ikinci bölümünde üst 
gelir gruplarının kamu hizmetlerinden yararlanma ve vergilendirilmelerinde 
bedavacılık sorunu değerlendirilmekte, üçüncü bölümünde ise bedavacılık 
sorununun dinamikleri incelendikten sonra bu sorunun ortadan kaldırılması için 
alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilere yer verilmektedir.

aklaran Osman Altuğ (1999), Kayıtdışı Ekonomi. İstanbul. Türkmen Kitabcvi, Genişletilmiş 2. 
Baskı, s. 111.

7 2004 yılında TÜİK 1994 ve 2002 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi verilerine 
dayanarak yapılan çalışmalarda ekonomik krizler sonrasında kamu harcamaları içinde 
faizlerin en yüksek olduğu bir dönemde dahi tahvil ve bono faiz gelirlerinin düşmüş olarak 
görünmektedir. Gelirin fonksiyonel ayrımı ve dağılımı (1994 ve 2002) tablolarında ortaya çıkan 
bu durum “verilerin yetersizliği ” şeklinde açıklaıımaktadır. Abuzer Pınar (2004). Vergileri Kim 
Ödiiyor ve Kamu Harcamalarından Kimler Yararlanıyor?, İstanbul. TESEV Yayınları, s. 14,60.

S Bir ekonomide belirli bir dönemde üretim faktörleri tarafından yaratılan toplam gelirin kişiler, 
toplumsal gruplar ve üretim faktörleri arasında paylaşım şeklini ifade eden gelir dağılımı, 
sosyal refah düzeyinin gelişme yönünün saptanabilmesi açısından önem taşımakta; gelirin 
kişisel, sınıflar arası (fonksiyonel), sektörel, bölgesel, cinsiyete ya da eğitim durumuna göre 
dağılımının ölçümünde yüzdelik (%1, %5. % I0, ya da % 20’lik) paylar, değişim katsayısı, 
Gini katsayısı, Lorcnz eğrisi. Ters U hipotezi, Atkinson eşitsizlik ölçüsü gibi yöntemlerle 
ölçülmektedir.

9 2007 yılında milyar dolar sahibi vatandaş sayısı itibariyle 36 milyarderi ile Türkiye, 
Almanya’nın hemen arkasında, dünyanın 2007 yılında ikinci büyük ekonomisi Japonya’nın 
arkasında altıncı (6) sırada yer almıştır. Türkiye Forbes Dergisi, Mart 2008, s.66-87.
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2. İktisat ve Maliye Politikalarının Ekonomi Politiği: Müdahale 
Ama Kim İçin?

“Ekonomi politik” ya da “politik iktisat” (political economy) terimi, 
köken olarak Yunanca “polis/kent” sözcüğünden türetilmiş olup, ülke ya  
da toplum ekonomisi anlamına gelmekte ve iktisadın ülke/toplum ölçeğini 
vurgulamak amacıyla kullanılmıştır.10 Bugün “ekonomi” ya da “iktisat” diye 
adlandırılan araştırma/inceleme “alanı” bir dönem “ekonomi politik” olarak 
adlandırılmaktaydı."

Tarihsel süreçte neoklasik iktisattan farklı olarak ekonomi bilimini sınıflar 
arasındaki ilişkilerin araştırması olarak gören ve kapitalizm tahlilini emek değer 
teorisi çerçevesinde geliştiren iktisadi düşünce okulu olan ekonomi politik12 
kavramı, özellikle Anglo-Amerikan literatürde kelimenin Yunanca kökeninden. 
Adam Smitlı ve David Ricardo gibi iktisatçıların kullandığı klasik ekonomi politik 
ve Marx’ın klasik ekonomi politiğin eleştirisinde kullanıldığı anlamlardan farklı 
olarak,13 “siyaset ilişkisini dikkate alarak yapılan ekonomi araştırmaları ”111 ifade 
etmektedir.14 “Politik iktisat/ekonomi politik” kamu politikası karar sürecine 
politik faktörlerin etkisini kamu tercihi yaklaşımının rant kollama faaliyetleri 
çerçevesinde inceleyen, devletin ekonomiye müdahalesinin başarısızlığını 
ortaya koymak amacıyla liberaller tarafından “yeni” sıfatı eklenmek suretiyle 
1970’li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.15 Kısaca, politik iktisat,

10 ''Ekonomi politik" teriminin hem orijinali, hem de Türkçeleştirilmesi ciddi sorunlara yol açan 
bir tarihsel gelişme göstermiştir. İngilizce’si "political economy" olan bu terimin Almanca’daki 
karşılığı “national oekonomie” ülke ekonomisini inceleyen, ulus çapında ekonomidir. Sungur 
Savran (2008). “ Ekonomi Politik ve Eleştirisi”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, 
Fikret ve Aydın Ördek (der.) Maki Basın Yayın içinde, s.277-278; Vural Savaş (1998), Politik 
İktisat, İstanbul: Beta Basım s. 1-2.

11 İşaya Üşür (2003). “Ekonomi Politik: Z arif Mezar Taşları?”, Praksis, S. 10, 2003 Yaz-Güz, s. 
2 1 1 .

12 Batı Avrupa’da sanayi devrimiyle birlikte gelişen ‘iktisat’ın ilk adı olan ekonomi politik kavramı, 
merkantilist dönemde devleti yönetme sanatı anlamını, iktisat ise bireyi yönetme sanatı olarak 
kullanılmıştır. Klasik iktisatçılar tarafından da uzun süre bu anlamda kullanılmış olan ekonomi 
politik, 1890 yılında Alfred Marshall ve 1891 ’de John Neville Keynes’tcıı itibaren liberaller 
tarafından yalnızca iktisat olarak kullanılmış, ekonomi politik kavramı 1970’Ierin sonunda 
radika! politik iktisat'a ait bir kavram olmuştur. Savaş, 1998, s.7-8;

13 M arx’ın ekonomi politiği eleştirisi’nin ardından ve işçi sınıfının bir aktör olarak sahneye çıktığı 
dönemde, önce politik kısmı silinen ekonomi politik economy oldu, daha sonra siyasetten arınıp 
sa f bilim olduğunu, doğa bilimleri ailesinden olduğunu göstermek için economics dendi. Bkz., 
Fikret Başkaya (2008), “Önsöz”, Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, (der.) Fikret 
Başkaya ve Aydın Ördek, Maki Basın Yayın içinde, s. 12.

14 Savran, 2008, s.277-278.
15 1970’li y ılla rd a n  itib a ren  d ev le tin  e k o n o m iy e  m ü d ah a le s in in  b aşa rıs ız lığ ın ı o rtay a  k o y m ak  

am a c ıy la  lib e ra lle r  ta ra fın d an  b aş ın a  “ y e n i”  sıfatı ek len e rek  k u llan ılm ay a  b aş lan an  “yen i 
po litik  ik tisa t”  y az ın ın  kap sam ı para  ve  m aliy e  p o litik ası k u ru m la n , y asam a  o rg an la rın ın  y ap ıs ı,
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merkantilistlerden klasiklere, fizyokratlardan arz yanlı iktisatçılara, Keynes’ten 
yeni klasik iktisatçılara temel konu “devletin ekonomiye müdahale” edip etmemesi 
üzerine kuruludur ve müdahale etme/etmeme kararları, politika amaçları, araçları 
ve amaç-araç dengeleri ülkelere ve dönemlere göre değişmektedir.16 İktisat 
politikası maliye politikası, para politikası ve gelirler politikasından oluşmakta 
ve temel amacı toplumsal refah artışı yaratmaktır. Toplumsal refah artışının 
göstergesi ise ekonomik büyüme/kalkınma, ekonomik istikrar (fiyat istikrarı ve 
tam istihdam) ve adil gelir bölüştimüdür.17

İktisat tartışmalarında üç yüzyıllık dönem içinde “devletin ekonomideki 
rolü”nün ne olduğu (pozitif) ya da olması gerektiği (normatif) çerçevesinde 
gerçekleşmiş olup, toplumsal refah ya da ulusların zenginliğinin ticarete ve değerli 
maden sahipliğine dayandığı merkantilist dönemde devlet müdahaleciliğinin 
zorunluluğu savunulurken, zenginlik ve ya refahın tarıma dayalı olduğu 
fizyokratlarda ve klasik iktisat ve maliyecilerde piyasada “doğal bir düzen” 
bulunduğu ve her arz kendi talebini yarattığı için müdahale gereksizdir. Devletin 
savunma, adalet ve altyapı yatırımları gibi alanlar dışında ekonominin işleyişine 
müdahale etmemesi anlayışı, I 929 Bunalımına kadar devam etmiş, Büyük Buhran 
ile birlikte yeniden devlet müdahaleciliği dönemi başlamıştır. Kapitalist sistemde 
1970’li yıllara kadar devam eden Keynes’in gerekçelerini ortaya koyduğu devlet 
müdahaleciliğinin yerini, durgunluk içinde enflasyon/“stagflasyon” sorunuyla 
birlikte neoliberal anlayış almıştır. 1980’lerde başlayan neoliberal küresel 
dönemde koşulsuz piyasa egemenliği 2007 yılında ortaya çıkan dünya fınansal 
krizine kadar varlığını sürdürmüştür.

1980’lerde ortaya çıkan borç krizleri ve darboğazlarla başlayan ve neoliberal

seçimler ve politik devresel dalgalanmalar, nesiller arası çatışmalar, böliişiim, politik değişkenler 
ile ekonomik büyüme ilişkisi, ülkelerarası karşılıklı bağımlılık ve politika koordinasyonu 
problemi, kamu mallarının tedariki, dışsallıklar ve regülasyon politikaları gibi alanları içerir 
olmuştur. Freieden, J., Pastor, M., ve Tomz, M. (2000), Modern Political Economy and the 
Revolution in Latin America, Oxford: Westview Press, s. xvi; Funda Telatar (2004), Politik 
İktisat Politikası, İmaj Yayınevi. Ankara, s. 190-193.

16 İktisat politikasının bir aracı olarak mâliyesi politikası ve kamu mâliyesinin ele aldığı konular, 
bu alanda mikroiktisadın hakim olmasıyla birlikte kamu mâliyesi ve kamu ekonomisi ders 
kitaplarından büyük ölçüde çıkarılmıştır. Bunun yerine son zamanlarda kamu mâliyesinde 
özelleştirme, düzenleme ve kamıı hizmetlerinin fiyatlandırılmasına ilişkin sorunların daha çok 
tartışıldığı görülmektedir. Meltem Kayıran (2008). “Kamu Mâliyesi”, Ekonomik Kurumlar ve 
Kavramlar Sözlüğü, (der.) Fikret Başkaya ve Aydın Ördek, Maki Basın Yayın içinde, s.655.

17 Dünya ülkeleri içinde 1950’lerden bu yana yirmi beş (25) yıl ya da daha uzun süre % 7’nin 
üzerinde ortalama büyümeyi yakalayan 13 ülke Botswana, Brezilya, Çin, Hoııg Koııg (Çin), 
Endonezya, Japonya, Güney Kore, Malezya. Malta, Umman, Singapur, Tayvan (Çin) ve 
Tayland (Hindistan ve Vietnam bu gruba yakın) olup, bu grubun içinde IMF ve DB tarafından 
zaman zaman “model” ülke olarak sunulmaya çalışılan Türkiye bulunmamaktadır. The World 
Bank (2008). The Growth Report, Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, 
Washington. The World Bank Press, s. 10-24.
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dötıcm olarak adlandırılan aslında hiç de yeni olmayan bu “yeni” dönemde, kamu 
kesiminin ekonomik etkinliklerinin sınırlandırılması, özelleştirmeleryoluyla kamu 
işletmelerinin elden çıkarılması, kamu harcamalarının kısıtlanması, devletin vergi 
geliri olarak vazgeçtiği kaynakların özel yatırımlara aktarılacağı varsayımlarına 
dayanılarak devletin ekonomiye müdahale etmesi adeta yasaklanmış, piyasaların 
serbestçe işleyişine neredeyse bir kutsallık atfedilerek piyasanın başarısı için 
devletin ekonomiye her türlü müdahalesi adeta yasaklanmıştır. 1980’leriıı sonu 
ve 1990’ların başında sosyalist blokta ortaya çıkan çözülmeyle birlikte, “bırakınız 
yapsmlar”cı modelin karşısında artık hiçbir alternatif teori kalmamıştır. Bu 
dönemde tartışma konuları piyasaların liberalize edilmesi, kamu işletmelerinin 
özelleştirilmesi ve hükümetleri aşırı harcama yapmaktan alıkoyacak kuralların 
teknik ayrıntıları olmuştur.18

2000’li yılların ikinci yarısına kadar devam eden neo-liberal dönemde yapılan 
iktisat tartışmalarında Keynesyen ve Monetarist olmak üzere iki temel yaklaşım19 
olmakla birlikte, bu dönemde ana akım monetaristler ve aynı çizgiyi izleyen 
arz yanlı iktisatçıların “devletin başarısızlığı” nedeniyle kamu müdahaleciliğin 
yasaklandığı, kamunun ekonomik faaliyetlerinin küçültülmesini savunan 
minimalist devlet anlayışı iktisatta hakim anlayış olmuştur. Gelişmekte olan 
ülkelerde 1970’lerden itibaren ortaya çıkan sorunlar karşısında iktisat anlayışının 
başarısızlığı tartışmaları bu ülkeler için tasarlanan ekonomi politikalarında 
kullanılan varsayımların gerçeklikle kopukluğuna bağlanmıştır.20 Ekonomi 
politikalarının sorgulanmasına ve gelişmiş ülkeler için hazırlanmış olan 
makroekonomik analizlerin gelişmekte olan ülkelere uygulanıp uygulanmayacağı 
konusundaki tartışmalarda ana akım “parasalcı/monetarist” ya da “ortodoks” 
yaklaşıma karşı “yapısalcı” akım ortaya çıkmıştır.21 Ana akım parasalcı yaklaşıma 
göre gelişmekte olan ülke ekonomilerinin gelişmiş ülke ekonomilerine benzer 
olup, bu ülkelerde devletin ekonomiye müdahalesi kaynak dağılımını bozarak 
büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Kamu müdahaleleri uzun dönemde büyümeyi,

18 Freicden, J., Pastor, M., vc Tomz, M., 2000, s. xiii.
19 Devletin ekonomiye müdahalesi konusunda Keynesyenlere ve Post-Keynesyenlerc göre 

devletin ekonomiye müdahalesi gereklidir. Monetarisllere ve bu çizgiyi izleyen kanıtı tercihi 
iktisatçılara, göre devletin ekonomiye müdahalesi olabilir ancak bunlar serbest piyasaların 
işleyişini bozduğu için, yeni klasik iktisatçılarda ise devlet müdahalesi etkin olmadığı için 
istenmemektedir. Abuzer Pınar (2006). Kamu Mâliyesi, İkinci Baskı, Ankara. Naturel Yayınları, 
s. 5-8.

20 Alper Güvel (1998). Politik İktisat ve Akıl, İstanbul. Alfa Basım Yayım Dağıtım, s. 1.
21 1950-1960’lı yıllarda Latin Amerika’nın enflasyon sorununa ilişkin tartışmalarda ortaya çıkmış 

olan yapısalcı yaklaşıma göre, “gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerden farklı olduğu 
için bu ülkeler için geçerli olan varsayımların gelişmekte olan ülkelerde geçerli değildir” 
ve bu ülkelerdeki sorunu anlamak için söz konusu ülkelerin mevcut ekonomik yapılarının 
bilinmesi gerekmektedir. Pierre-Richard Agenor ve Peter J. Montiel (1996). Development 
Macroeconomics, Princeton. Princeton University Press, s. 14-15.
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kısa dönemde ise yüksek bütçe açıklarından kaynaklanan aşırı parasal büyüme, 
yüksek enflasyon ve ödemeler dengesi açığına neden olduğundan, söz konusu 
ülkelerde IMF, DB gibi uluslararası kuruluşlarca biçimlendirilen müdahaleci 
olmayan programlarla piyasa ekonomisi, serbest ticaret ve sıkı maliye politikaları 
kullanılacaktır.22

3.NeoIiberaI Politikalar ve Bedavacılık Sorununun 
Uluslararasılaşması: Küreselleşme, Sermayenin Serbest Dolaşımı ve 
Vergi Rekabeti

Türkiye’de 1980’lerden itibaren uygulanan iktisat ve maliye politikalarının 
temeli özelleştirme, kamu yatırım ve harcamalarının kısılması, vergilerin 
azaltılması ve kuralsızlaştırma/deregiilasyon olarak adlandırılan piyasa 
egemenliği ve devlet müdahalesi karşıtlığına dayanan neoliberal politikalardır.23 
Neoliberal yaklaşıma göre “piyasalar iyi işleyen bir mekanizmadır ve devlet 
ekonomiye müdahale etmemeli, müdahalenin zorunlu olması durumunda ise 
öncelikle para politikası araçlarına başvurulmalı, maliye politikası araçlarının 
da kullanılmasını gerektiren durumlarda ise doğrudan araçlar yerine vergi ve 
sübvansiyon gibi dolaylı araçlar kullanılmalıdır.”24

Neoliberal anlayış ncoklasik iktisadın devlete bakışında bir “sıçrama”yı ifade 
eder. Kamu tercihi yaklaşımına göre devlet politikacı, bürokrat ve seçmen-çıkar 
grupları olarak adlandırılan farklı amaç fonksiyonlarını gerçekleştirmeye çalışan 
“rasyonel bireyler”den oluştuğundan, neoklasik anlayıştaki gibi bütün toplumun 
genel çıkarlarını koruyan tarafsız ve adil olan ve kurallar koyan devlet değildir. 
Politikacının yeniden iktidara gelmek amacıyla seçmen oylarını, bürokratın güç/ 
etkilerini, seçmenlerin ise menfaatlarmı azamileştirme çabası içinde olduğu bir 
yapıda, sürekli bir büyüme eğilimi içinde olduğundan “devlet küçültülmeli, 
ekonomiye müdahalesi anayasal kurallara bağlanarak kısıtlanmalıdır”.

Neoliberal anlayışa göre devletin alanı yalnızca savunma, piyasaların 
işlemesi için yasal ve iktisadi altyapı, toplumsal gruplar arası arabuluculuk ile 
sınırlandırılmalı, hükümetin bütçe açıklarının engellenmesi için devletin iktisadi 
müdahale alanları daraltılmalı, maliye ve para politikalarında disiplin sağlanması 
için vergi oranları azaltılmalı ve harcamalarda kısıntıya gidilmeli, dış ticaret 
ve sermaye giriş-çıkışları serbestleştirilmeli, sabit değil dalgalı döviz kuru 
uygulanmalı, istihdam ve emek üretkenliğini artırmak amacıyla emek piyasaları 
“esnekleştirilmeli”dir.25

22 Pierre-Richard Agenor ve Peter J. Montiel, 1996, s. 13.
23 Orhan Kurmuş (2009). Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu, İstanbul. Yordam Kitap, s.

16-19.
24 Pierre-Richard Agenor, Peter J. Montiel, 1996, s.14-15.
25 Alfredo Saad-Filho (2007). “Washington Uzlaşmasından Washington Sonrası Uzlaşmasına:
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1980’li yıllardan itibaren bütün dünyaya ve Türkiye’ye, İngilizce “There 
Is No Alternative” ifadesinin baş harflerinden oluşan T.I.N.A., “başka seçenek 
yok” şeklinde dayatılan neoliberalizmin hayata geçirilmesinin araçları ve 
mekanizmaları piyasa egemenliği, özelleştirme, kuralsızlaştırma/deregülasyon, 
kambiyo rejimi, döviz kuru, faiz oranı, yabancı sermaye ve dış ticaretin 
serbestleştirilmesi, mali disiplin, kamu harcamalarının kısılması ve öncelik 
sıralamasının yeniden yapılması (tarımsal sübvansiyonların kaldırılması, sosyal 
yardımların azaltılması), “vergi reformu” olarak nitelendirilen vergi oranlarının 
düşürülmesi ve doğrudan vergilerin yerine dolaylı vergilerin getirilmesi olmuştur.

“Yeni dünya düzeni” olarak adlandırılan, akademik metinlere ilk kez 
1960’larda giren26 vc 1980’lerden itibaren sıkça27 kullanılmaya başlanan28 ve 
moda bir kavram29 haline gelen küreselleşme,30 yalnızca ekonomik değil fakat 
politik, teknolojik, ekolojik, hukuksal ve sosyo-kültürel gelişme, değişme süreç 
ve dönemi olarak kullanılmıştır.31 OECD’yegöre, mal ve hizmet piyasalarının, mali 
sistemin, şirketler ve endüstrilerin, teknoloji ve rekabetin artan uluslararasılaşması 
olarak ifade edilirken,32 Dünya Bankası’na göre insanlar, topluluklar ve dünyadaki

İktisadi Kalkınmaya Dair Neoliberal Gündemler”, Neoliberalizm Muhalif Bir Seçki, (der.) 
Alfredo Saad-Filho ve Deborah Johnston, çev. Şeyda Başlı ve Tuncel Öncel, İstanbul. Yordam 
Kitap, s. 191-193.

26 Küreselleşmenin teorisyenlerinden Robertsoıı’a göre 1980 ortalarına kadar akademik dünyada 
bilinmeyen bu kavram, Harvard, Standford, Columbia gibi Amerikan işletme okullarında 
kullanılmaya başlanarak popularize edilmiş ve aynı yıllarda uluslararası ekonomik kuruluşların 
rapor ve yayınlarında yer almaya başlamıştır. Taner Timur (1996). Küreselleşme ve Demokrasi 
Krizi, Ankara. İmge Kitabevi Yayınları, s.7.

27 Antony Giddens’a göre, “bugün küreselleşmeye değinmeyen hiçbir siyasal konuşma tam 
değildir. Şu anda köklü bir tarihsel değişim döneminden geçtiğimize inanmamızı sağlayacak 
kadar geçerli ve nesnel nedenler vardır.” Antony Giddens (2000). Elimizden Kaçıp Giden 
Dünya, çev. Osman Akınhan, İstanbul. Alfa Basım Yayım, s. 13-20.

28 Küreselleşme terimi 1983 yılında Amerikalı akademisyen Theodore Lewitt’in “The 
Globalization o f Markets” başlıklı makalesiyle literatüre girmiştir. Kenichi Ohmae (1993). 
“The Global Logic o f  Strategic Alliances”, Harvard Business Review, March 1993, s. 17.

29 “Küreselleşme, sosyal bilimlerde moda bir kavram haline gelmiş, yönetim gruplarının 
reçetelerinde esaslı bir deyim ve her tür gazeteci ve politikacı açısından da bir klişe haline 
dönüşmüştür.” Paul Hirst ve Grahame Thomson (2006). “Küreselleşme -  Gerekli Bir Mit Mi?”, 
Kudret Bülbül der. Küreselleşme Okumaları, Ankara. Kadim Yayınları içinde, s.25.

30 Küreselleşme ve uluslararasılaşma birbirine karıştırılmaması gereken kavramlar olup 
uluslararasılaşma, ulusal ekonomilerin mal ve hizmet alışverişi, emek ve sermaye hareketleri 
yoluyla karşılıklı olarak birbirine açılması ve dünya pazarlarıyla ilişki kurmasını ifade ederken, 
küreselleşme ulusal ekonomilerin tarihsel bir kategori olarak dünya piyasaları içinde eridiği bir 
süreci anlatmaktadır. Paul Hirst ve Grahame Thomson (1998). Küreselleşme Sorgulanıyor, çev. 
Çağla Erdem ve E lif Yücel, Ankara. Dost Kitabevi, s.29.

31 Bülent Günsoy (2006). Küreselleşmenin Ölçülmesinde Sistematik Yaklaşımlar: Karşılaştırmalı 
Bir İnceleme, Ankara. Kırlangıç Yayınevi, s.3.

32 Organization for Economic Coordination and Development (OECD) (2005). Measuring 
Globalization, OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, Washington. OECD
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ekonomiler arasında gelişen ilişkiler olarak ifade edilmektedir.33 Immanuel 
Wallerstein’e göre “ 1980’lerden bu yana yükselişte olan noe-Iiberal küreselleşme 
ideolojisi, her ne kadar yenilik iddiasında bulunsa da modern dünya sisteminde 
yeni bir düşünce değildir. Neoliberal küreselleşme fikri dünya devletlerinin 
dünya pazarlarında büyük, etkili şirketlerin önünü açması gerektiğine ilişkin çok 
eski bir fikirdi.”34 Küreselleşme denilen “yeni dünya düzeni” özünde sermayenin 
dünyaya ve Türkiye’ye tahakkümü olarak nitelendirilebilecek süreç, neoliberal 
politikalar ise bu dönüşümü hayata geçirmeyi sağlayan araç ve mekanizmalardan 
ibarettir.35 Bu kuralsız kapitalizmin öteki adı küreselleşmedir.36

Neoliberal küreselleşme ideolojisiyle, gelişmekte olan ülkelere 1980’li 
yıllardan itibaren, IMF ve DB başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar 
tarafından, önce ithal ikameci ekonomi modelinden vazgeçilerek ihracata 
yönelik biiyiime modeline geçmeleri tavsiye edildi ve bu ülkelerin ekonomilerini 
serbest piyasa esasına göre kurmalarının “nimetleri” anlatıldı. Sonra serbest 
piyasa ekonomisinin gereği olarak kambiyo kontrollerinin kaldırılması, döviz 
kurlarının piyasalarda “arz-talep yasaları”na göre rekabetçi olarak belirlenmesinin 
“erdemleri” sıralandı. Daha sonra ise kamu işletmelerinin özelleştirilmesi, 
piyasaları düzenleyen kuralların tamamen ortadan kaldırılması (deregi'ılasyon/  
kuralsızlaştırma), ekonominin kamu kuyumlarınca denetimi yerine şirketlerin 
birbirini kontrol etmeleri suretiyle denetlenmesinin “faydaları” tek tek sıralandı. 
Nihayet uluslararası sermayenin ülkeye çekilmesinde diğer ülkelerle yarışabilmek 
için vergi rekabeti adı altında, piyasaların işleyişini bozan “sermaye kazançlarının 
vergi dışında tutulması”, kamu bütçelerinde ortaya çıkacak gelir kayıplarının 
ise piyasanın işleyişini bozmayan dolaylı vergilerin artırılması suretiyle 
karşılanması şeklinde “reform”lar yapılması gerektiği, televizyon, gazete, kitap, 
dergi vb. bütün araçlarla, sürekli vaaz edildi, neoliberalizmin toplumsal çıkarların
azamileştirilmesine nasıl hizmet ettiği tek tek anlatıldı.37________

Publishing, s. 16.
33 The World Bank (2002). World Development Indicators, Washington. Development Data 

Center, s.325.
34 Immanuel Wallerstein,2008, http://www.binghampton.edu./fbc/226en.htm (02.03.2008).
35 Korkut Boratav (2004). Yeni Diinva Düzeni Nereye?, 2. Baskı, Ankara. İmge Kitabevi, s.7.
36 Bilsay Kuraç (2010). “Özelleştirme ve Bazı Düşünceler” , İpek Özkal Sayan (der.). Devlet 

Yönetim Bilimi Kamu Yönetimi Bürokrasi Yerel Yönetimler, Pro f. Dr. Kurtlum Fişek İçin Yönetim 
Üzerine. Ankara, A.Ü., S.B.F., Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, s. 267.

37 Türkiye’de uygulanan neoliberal politikaların en açık ifadesi IMF Birinci Başkan Yardımcısı 
Anne O. Kruger’in 6 Mayıs 2005 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Avrupa Birliğine Üyelik 
için Makroekonomik Politikalar Paneli’nde yaptığı konuşmada yer almaktadır: “Türkiye’de 
yatırımlar için şiddetle ihtiyaç duyulan "esnek" bir işgücü piyasasının oluşturulmasıdır. 
Yatırımcıların iş ortamının daha da iyileştirilebilmesi "nin önündeki en teme! engel "esnek 
olmayan işgücü piyasaları" ve "yüksek ” asgari ücrettir. Esnek olmayan işgücü piyasaları ve 
yüksek asgari ücret işsizlik ve kayıtdışı ekonominin de en önemli nedenidir." http://www.imf. 
org/extemal/np/speeches/2005/050605.htm (12.07.2006).
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Küreselleşmenin serbest piyasa, tam rekabet, girişim özgürlüğü, ülkeler 
arasında sermaye, işgücü ve teknoloji transferi ve fiyat mekanizması sayesinde 
bütün ülkelerde refah artışına neden olacağı iddia edilmekle birlikte, uygulamada 
uluslararası düzeyde işgücünün değil fakat sermayenin, özellikle de finansal 
sermayenin serbestçe hareket etmesine, azgelişmiş ülkelerde ise kamu bütçe 
açığına, iç-dış borç stoklarında artışa, dış ticaret açığı ve cari açığı yükselten, 
üretimsizlik, yatırımsızlık, işsizlik ve adil olmayan gelir dağılımına neden 
olmuştur.

Küreselleşme sürecinin azgelişmiş ülkelerde yarattığı tahribat yalnızca 
“serbest” olarak nitelendirilen gelişmiş ülkeler lehine işleyen ticaret hadleri 
nedeniyle değil, özellikle vergi rekabeti38 olarak nitelendirilen yurtdışından 
gelecek doğrudan yatırımları ülkeye çekmek ve finansal sermayenin ülkede 
kalıcılığını sağlamak için diğer ülkelerle girişilen rekabette “dibe doğru yarış”39 
nedeniyle ortaya çıkan vergi kayıplarının yarattığı bütçe açıları olmuştur. Kaynak 
sıkıntısı içinde bulunan gelişmekte olan ülkelerin uluslararası sermayeyi çekmek 
için girmiş oldukları vergi rekabetinin yarattığı vergi kayıpları dolayısıyla 
ortaya çıkan bütçe açıklarının kapatılması için yeniden borçlanmaya gidilmesi 
ve bir süre sonra borç faizlerinin bütçelerin en büyük harcama kalemi haline 
gelmesi, bu ülkelerde bir kısır döngü yaratmaktadır. Vergi rekabeti, bedavacılık 
üzerine kurulu sistemin uluslararasılaşmasını ifade etmektedir. Çünkü neoliberal 
küreselleşme sürecinde bedavacılık yalnızca yurtiçindeki üst gelir gruplarının 
kamu hizmetlerinden yararlandıkları halde vergi ödememesi suretiyle değil aynı 
zamanda yabancı sermayeye rekabet gerekçesiyle sağlanan vergisel teşvik ve 
avantajlar yoluyla da ortaya çıkmaktadır.411

4. Türkiye’de Neoliberal Maliye Politikalar ve Belirleyicileri: IM F, 
DB, O ECD , AB, TÜ S İA D  ve Neo-TÜSİAD (M Ü SİA D )

Türkiye’de uluslararası kapitalist sisteme bağımlılık yaratan politikalar, büyük 
buhran yıllarını içeren devletçilik/korumacılık (1930-1939) ve 1960 sonrasında

38 Vergi rekabeti, ülkelerin kurumlar vergisi ve dış vergi oranlarım vergi yükünü azaltılmak 
amacıyla emsallerine göre teşvik edici bir unsur olarak kullanmasıdır. Murat Çak (2008). 
Uluslararası Vergi Rekabeti Transfer Fiyatlandırması ve Vergilendirme, Ankara. Maliye 
Bakanlığı Yayınları, s. 3.

39 “Dibe doğru yarış”, İngilizce “race to the bottom”, ülkelerin uluslararası sermayeyi yurtiçine 
çekmek için diğer ülkelerle giriştikleri rekabeti ifade etmek için kullanılmakta olup, ülkeler 
arasındaki vergi rekabetinde düşük oranlı vergi alma ya da hiç vergi almama şeklinde rekabette 
sınır tanımayan, “zararlı vergi rekabeti”ne neden olan ülkeler literatürde “vergi cenneti’ olarak 
adlandırılmaktadır.

40 Uluslararası vergi rekabetinin bir sonucu olarak Türkiye’de Kurumlar Vergisi Kanunu 2006 
yılında değiştirilerek, kurumlar vergisi oram %20 olarak belirlenmiştir. 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 13.06.2006 tarihinde TBM M ’de kabul edilerek 21.06.2006 tarih ve 26205 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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“ithal ikameci, planlı, karma ekonomi” politikaları dönemi hariç olmak üzere, 
İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren başlamış ve 1980’i izleyen dönemin tüınü 
boyunca da artarak devam etmiştir.41 24 Ocak 1980 kararlarıyla ve 12 Eylül 
darbesiyle birlikte yeni sağ politikalarla başlayan, 1989’da sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesi ve 1994’te AB ile Gümrük Birliği Anlaşması sonrasında42 
neoliberal süreçte uluslararası kapitalist düzene artarak devam eden bağımlılık 
ilişkisi ekonomik ve mali sistemde yapısal sorunlar yaratmıştır.

Neoliberal sisteme bağımlılık yaratan ilişkilerde belirleyici rolü üstelenenler 
IMF, DB, OECD, DTÖ ve AB gibi uluslararası kuruluşlar olmuştur. Türkiye’de 
ekonomi ve maliye politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında Uluslararası 
Para Fonu (IMF) başat rolü üstlenmiş olmakla birlikte, Dünya Bankası (DB), 
Avrupa Birliği (AB), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi uluslararası kuruluşlar da aralarında 
paylaştıkları rolleri büyük bir koordinasyon içinde yerine getirerek sürece katkıda 
bulunmaktadırlar.43

Neoliberal ekonomi ve maliye politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında 
programların teorisi IMF ve OECD tarafından biçimlendirilirken, Dünya 
Bankası tarafından projelendirilmekte, IMF tarafından stand-by anlaşmalarına 
dayanarak verilen krediler dolayısıyla mali güç, AB ve ABD tarafından ise 
siyasi güç kullanılarak, gelişmekte olan ülkelerde ekonomi ve maliye politikaları 
neoliberal izme uygun olarak biçimlendirilmektedir.44 İktisat ve maliye 
politikalarının belirlenmesi sürecinde bütün kurumlar arasında IMF’nin farklı 
bir gücü ve yeri bulunmaktadır. Bu gücün temelinde ise kredi-borç ilişkisindeki 
alacaklılık ve borçluluk ilişkisi yatmaktadır. IMF tarafından “istikrar” programları 
olarak ifade edilen kredi talep eden ülkeye stand-by anlaşmasına dayanarak kredi

41 Korkut Boratav (2009). Bir Krizin Kısa Hikayesi, Ankara. Arkadaş Kitabevi, s.57.
42 Bağımsız Sosyal Bilimciler (2007). IMF Gözetiminde On Uzıııı Yıl, 1998-2008, Farklı 

Hükümetler Tek Siyaset, İstanbul. Yordam Kitap, s. 7.
43 Zbigniev Brzezinski’ye göre “ABD’nin küresel üstünlüğü dünyayı kuşatan, özenle tasarlanmış 

NATO, APEC, Barış İçin Ortaklık gibi kurumsal olarak çeşitli örgütler, düzenlemeler, müttefikler 
ve koalisyonlar sistemiyle desteklenir. Bütün bunlara ek olarak, Amerikan sisteminin bir parçası 
olan küresel özelleşmiş organizasyonlar ağı, özellikle "uluslararası” mali kurumlar göz önüne 
alınmalıdır. Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası’nm küresel yararları gözettiği 
söylenebilir ve seçmenlerinin dünya olduğu yorumu yapılabilir. Ancak gerçekte ağırlıklı olarak 
Amerikan etkisi altındadır.” Bkz., Zbigniev Brzezinski (2005). Büyük Satranç Tahtası, İstanbul. 
İnkılap Kitabevi, s. 48.

44 Ekonomik ve maliye politikalarının belirlenmesinde Dünya Bankası (DB) “Kredi Anlaşmaları” 
olarak imzalanan PFMP, PEIR. ERL, PFPSAL l-II, CAS gibi proje ve program kredileriyle, 
OECD bu sürece “Düzenleyici Devlet Reformları” olarak ifade edilen politika belgeleriyle 
(PUMA, SIĞMA) destek sağlarken. Dünya Ticaret Örgütü “Genel Hizmetler Ticaret 
Anlaşmaları” ve “Türkiye Taahhüt Listesi”yle, IMF niyet mektubu ve stand-by düzenlemeleri 
yoluyla sağladığı kredilerle, Avrupa Birliği (AB) ise katılım ortaklığı belgesi (KOB) ve ilerleme 
raporlarına göre sunduğu hibe ve krediler yoluyla belirleyici olmaktadır.
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vermenin şartlarının belirlendiği programlar genellikle neoliberal kuralların borç 
alan ülkeye dayatılmasını sağlamaktadır.

IMF’nin en çok başvurduğu istikrar programı, monetarist(parasalcı), ve neo- 
klasik görüşlerin sentezinden oluşan bir ekonomik modele dayanmaktadır.45 
IMF kökenli istikrar politikalarının kuramsal dayanakları neo-klasik iktisattan 
türemiştir. Neo-klasik iktisat ise, klasik (ve Ricado’cu), tarihçi, Marxist, 
Keynes’çi (ve neo-Keynes’çi) iktisat okullarının yanında sadece bir iktisat 
okuludur.46 IMF kaynaklı stand-by anlaşmaları ve “istikrar” programlarına göre 
belirlenen maliye politikaları, Türkiye’nin mali sisteminin mevcut sorunlarında 
yalnızca kısa vadeli rahatlama sağlamış, uzun vadeli çözümler getirmediği gibi bu 
sorunları daha da ağırlaşmıştır. Uluslararası kuruluşlar tarafından mali sistemde 
kısa vadeli rahatlamalar sağlamak amacına yönelik olarak hazırlanan neoliberal 
programların mali sistemde yarattığı en önemli sorunlardan biri, sermayenin/ 
üst gelir gruplarının kamu hizmetlerinden yararlandıkları halde bu hizmetlerin 
maliyetleri olan vergi yükünü üstlenmemeleri/vergi ödememeleri nedeniyle 
ortaya çıkan bedavacılık sorunu olmuştur.

a) Kesintisiz IM F  Döneminden IM F ’siz IM F Politikaları Dönemine
Türkiye’nin IMF ile ilişkileri, II. Dünya savaşı sonrasında uluslararası 

politikada ortaya çıkan gelişmelerle başlamış olup, 1980’li yıllara kadar dış 
ödemeler dengesizliğinin giderilmesi temelinde, üyeliğin olağan sınırlı ekonomik 
ilişkileri çerçevesinde gelişmiş ve yalnızca ekonomik bir nitelik göstermiş 
iken, 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte bu ilişkiler farklı bir içerik kazanmaya 
başlamıştır.

1980’li yıllardan itibaren ekonominin dışa açılması, ticaretin serbestleştirilmesi, 
dış dünya ile bütünleşme amacına hizmet etmek üzere ekonomik alanda 
düzenlemeleri içeren neoliberal politikaları içermiş, 1990’lardan itibaren ise 
ekonomik liberalleşme politikalarının yerleşmesi ve kalıcılaşması için yapılması 
gereken siyasi ve yönetsel “reform”lar almıştır. 1990’lı yılların ikinci yarısının 
başından itibaren başlayan, 1998 yılında IMF ile imzalanan “yakın izleme 
anlaşması”yla başlayan kesintisiz IMF politikaları döneminde yapılan bir dizi 
stand-by anlaşması, ek niyet mektupları, farklı adlar taşıyan programlar, “gözden 
geçirmeler” ve en son Mayıs 2005’te IMF ile imzalanan stand-by anlaşmasıyla,47 
yalnızca Türkiye ekonomisi değil, siyasal ve yönetsel bütün devlet yapısı IMF, 
DB, OECD ve AB gibi uluslararası kuruluşlar tarafından topyekün olarak 
düzenleme ve denetlemeye tabi tutulmuştur.
45 Serdar Şahinkaya (1993). “İstikrar Programlan Üzerine Bazı Gözlemler ve Yeni İktisat

Politikası Yaklaşımı", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, C.18, S. 157, A nkara,, s. 19.
46 Korkut Boratav (1982). “Sunuş”, IMF istikrar Politikaları ve Türkiye, Anakara. Savaş Yayınları,

1. Baskı, s.XII.
47 Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2007, s. 7.
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Tablo: 1 2005 Niyet M ek tubu  S tand-By Anlaşm ası Bölümleri ve Yapısal
K am u Mâliyesi Reform ları

1-Makroekonomik Çerçeve
2-Para Politikası
3-Kamu Mâliyesi Politikaları,
4-Borç Yönetimi,
5- Finans Sektörü Reformu
6-Yatırım Ortamının İyileştirilmesi,
7-Yapısal Kamu Mâliyesi Reform ları,

a-Kısa vadeli tedbirlerle desteklenen geniş kapsamlı bir sosyal güvenlik reformu 
yapılması,

b-Emeklilik sistemi reformu ve sistemin açığının GSMH’nın % 1'inin altına 
çekilmesi,

c-Genel sağlık sigortası uygulamasının başlaması, bağlantılı sektörel reformların 
yapılması,

ç-Kamu sektörü harcamalarındaki katılığı azaltmak ve verimliği artırmak için Dünya 
Bankası ile birlikte kamu istihdamı, sağlık, eğitim, tarım ve yatırımlarda verimlilik 
artışının sağlanması,

d-Finansal aracılık hizmetlerinden alınan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi’nin 
(BSMV) kaldırılması dolayısıyla vergi gelirlerinin düşmesinin telafi edilebilmesi için 
ilave vergi reformları yapılması, 

e-Gelir vergisinin üst dilimleri vergi oranları düşürülerek, dilim sayısının azaltılması, 
f-Vergi idaresinin yeniden yapılandırılması, vergi tabanın genişletilmesi ve kamu 

kesimi alacaklarına a f getirilmemesi, 
g-Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesi için ikincil 

mevzuatın, performans bütçe, belediyeler ve iller düzeyinde mali hesap verilebilirliğin 
geliştirilmesi,

h-Bütçe disiplini ve mali hesap verilebilirlik, daha ileri seviyede yerinden yönetim 
için il özel idareleri ve belediyelere yeni harcama yetkisi ve yerel gelir kaynağı ile 
borçlanma olanağı sağlayacak yasal anlaşma yapılması, 

ı-KİT’lerin performans hedefleri, hesap verilebilirlik, bilgi verme, bütçeleme, satın 
alma, planlama ve dış denetimlerini sağlayacak yönetişime ilişkin yasal anlaşma. 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı internet savlaları, http://vvww.treasury.gov.tr

1998’den itibaren başlayan kesintisiz IMF politikaları döneminde, Tablo’da 
yer alan neoliberal iktisat ve maliye politikalarına 2008 Mayıs dönemi sonrasında 
başlayan “IMF s iz IMF' politikaları ” döneminde de aynen devam edilmiştir.

Türkiye’nin IMF ile ilişkilerini belirleyen stand-by anlaşmaları481980’li yıllara 
kadar IMF Anasözleşmesinin gereği kredi talep eden ülkelerin alacağı kaynakları
48 IMF ile ilişkiler 1947 yılında üyelikle başlamasına rağmen bu kurumun kamu yönetiminde 

düzenleyici müdahaleleri 1958 yılında yapılan ilk kredi talepli başvuruyla başlamıştır. 
30.08.1958 tarihinde başlayan müdahale süreci 43.7 milyar SDR toplam kredinin % 94’nün 
kullanıldığı 1999-2005 döneminde en üst seviyelere ulaşmıştır.
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geri ödemesinin garanti altına alınması için üstlenilen taahhiitlerfyüklenim) 
belgesi olmaktan çıkmış kredi alan ülkenin ekonomik yapısını liberal politikalara 
uygun olarak düzenlenmesini dayatan zorlayıcı belgeler niteliğini kazanmıştır.

Kesintisiz IMF dönemi ve IMF’siz IMF politikaları dönemine uygulanan iktisat 
ve maliye politikaları, ekonominin temel direği niteliğindeki KİT’lerin özelleştirme 
adı altında bir kaç yıllık kazançlarına satılmasına, çalışanların işsizlik ve 
yoksulluğa terk edilmesine, tarım alanında destekleme alımlarının kaldırılmasına, 
doğrudan gelir desteği ile köylünün üretimsizliğe teşvik edilmesine, sosyal 
güvenlik reformu yasası ile emekliliğe esas asgari yaş sınırının, prim ödeme gün 
sayısının ve ödenen asgari prim tutarlarının yükseltilmesine, ortalama emeklilik 
aylık bağlama oranının düşürülmesine, sosyal güvenlik kurumlarının görevlerinin 
özel sağlık sigorta şirketlerince yerine getirilmesine, Bankacılık Kanunu reformu 
ile kamu bankalarının özelleştirilmesi, özel bankaların ise sermaye yapılarının 
kamu desteğiyle güçlendirilmesine, finansal hizmetler üzerinden alman banka ve 
sigorta muameleleri vergisinin kaldırılması, fakat bunun yaratacağı gelir açığının 
halktan alınacak yeni dolaylı vergilerle telafi edilmesine, Gelir İdaresi Yasası 
ile vergi idaresinin IMF alacaklarının tahsilini garanti altına almayı amaçlayan 
Duyun-ıı Umumiye’yi andırır bir yapıya kavuşturularak Maliye Bakanlığı’ndan 
kopartılmasına, merkezi mali yönetimin nakit ve borç yönetimi ayrı (Hazine 
Müsteşarlığı), gelir yönelimi ayrı(Gelir İdaresi) ve harcama yönetimi (Harcamacı 
Birimler) ayrı olmak üzere zaten parçalı olan mali yapısının daha da parçalı hale 
getirilerek kamu mâliyesinin zafiyete uğratılmasına; harcamalar üzerinde mali 
denetim tamamen kaldırılıp kontrol ve denetimin iç denetim adı altında tamamen 
harcamayı yapan yöneticilere bırakılarak mali disiplinsizlik ve yolsuzluğa açık 
bir mali yapının kurulmasına,49 Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve bütünleyici 
kanunlar ile merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki görev dağılımının 
merkezi yönetimi neredeyse işlevsiz hale getirecek şekilde yerel yönetimler lehine 
değiştirilmesine, bu yönetimlerin yerel meclislere vergi koyma yetkisi verilerek 
Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını federalizm yönünde değiştirmeyi 
amaçlayan reformlar IMF’den alınacak kredi şartları olarak belirlenmektedir.50

1998 yılında başlamış olan kesintisiz IMF döneminin 2008 yılı Mayıs ayında 
stand-by anlaşmasının tamamlanıp sona ermesiyle, IM F ’siz IMF politikaları 
dönemi başlamıştır. IMF’siz IMF politikaları döneminde, 1980’lerden itibaren 
artarak devam eden IMF’den borç kullanmanın şartı olarak dayatılan sıkı 
maliye politikasına ve sermaye gelirlerinin vergi dışı tutulması ya da teşviklerle 
desteklenmesine dayanan neoliberal politikalar, seçim dönemleri hariç olmak 
üzere uygulamaya aynen devam etmiş, neoliberal politikaların yerleşmesi 
amacıyla yapılması gereken “reform” çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmüştür.
49 Kamil Karatepe, (2006). “Mali Anayasada Değişiklik Sorunu: 5018 Çözümlemesi”, Memleket,

Siyaset, Yönelim, C. 1, S. 2, s. 43-93.
50 Birgül Ayman Güler (2005). Devlette Reform Yazıları, Ankara. Paragraf Yayınevi, s.32-49,161-201.
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IMF’siz IMF politikaları döneminde maliye politikalarında temel anlayış 
değişmemekte, vergilendirilmesi gereken üst gelir grubu ve sermaye kazanç 
sahiplerinden vergi almak yerine, bu kesimlerden borç alma ve kamu bütçesinin 
kaynaklarının önemli bir bölümü bu kesimlere faiz olarak aktarılmaya devam 
edilmektedir.

Tablo: 2 ’de görüldüğü üzere 1995-2004 döneminde stand-by düzenlemesi, 
genişletilmiş düzenlemeler kolaylığı, ek rezerv kolaylığı, telefi edici finansman 
kolaylığı, sistem değişim kolaylığı, sistemsel uyum düzenlemeleri, yoksulluğu 
azaltma ve büyüme kolaylığı ile bağış fonu gibi adlarla başka hiçbir ülkeye 
sağlanmamış olan “kolaylıklar/krediler” Türkiye’nin kullanımına sunulmuştur. 
Bu dönemde IMF’den kullanılan kaynak tutarı 37 milyar SDR’den 2003 yılında 
73 milyar SDR’yc ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, bu dönemde kamu dış borcu 
olarak IMF’deıı kullanılan kaynak (1 SDR= yaklaşık 1,5 dolar), 56 milyar 
dolardan % 100 artış göstererek 110 milyar dolara ulaşmıştır.

1990’lı yılların ikinci yarsından itibaren uygulanan IMF tarafından sağlanan 
söz konusu “kolaylıklar”ın bedeli ülkenin ekonomik, toplumsal ve siyasi 
yapısının neolibeıal politikalara tam olarak “uyumu”nun sağlanması olmuştur. Bu 
dönemde kamu harcamalarının finansmanında üst gelir gruplarından vergi olarak 
alınması gereken kaynakları yerine bu kesimlerden ve IMF-DB gibi uluslararası 
kuruluşlardan yüksek faizlerle borç alınması temel yöntem olmuştur. Türkiye’de 
kesintisiz IMF döneminden IM F ’siz IMF Politikaları dönemine uygulanan 
neoliberal ekonomi ve maliye politikaları uygulamaları sonucunda ortaya çıkan, 
faiz dışı fazla yaratamaya endekslenıniş bütçeler, sürekli açık veren ödemeler 
bilançosu, bütçelerin en büyük gider kalemi haline gelen faiz ödemeleri, büyüyen 
işsizlik ve kendi kendini besleyen yolsuzluk ekonomisi olmuştur.

Neoliberal politikaların yerleşmesi ve süreklilik kazanması amacıyla IMF, DB 
ve AB tarafından dayatılan “reform”lar ve “ istikrar” tedbirleri sonrasında gelinen 
nokta, dış ve iç borç faiz ödemelerini garanti altına almak dışında başka bir amaca 
hizmet etmeyen gelir ve harcama politikalarıyla, borca batık mali yapı, üretim ve 
yatırım yapamaz hale gelmiş bir ekonomik yapı ve yasama faaliyeti ipotek altına 
alınarak “bütçe hakkı” gasp edilmiş bir siyasi yapı olmuştur.

b) M aliye Politikalarını Belirleyicilerin Politika Ö ncelikleri: 
T ü rk iye’nin M ali Y önden İzlenm esi, IM F-D B-A B Çıkarlarının  
K orunm ası ve M erkezi M ali Y önetim inin Dağıtılm ası

Türkiye’de 1980’Ii yıllarda ekonominin dışa açılmasıyla başlayan, 1990’larda 
sermaye hareketlerine serbesti tanımayla yoğunlaşan ve 2000’li yıllarda ekonomik 
alanda yapılan “reformların kalıcılaşması” için ekonomik, siyasal ve yönetsel bütün 
alanların topyekün “reform”a tabi tutulmasını sağlayan uluslararası kuruluşların 
politika öncelikleri dikkate alındığında, yeniden yapılanma, değişim ve reform olarak
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Tablo: 2 IM F  1999-2004 Kredi ve Kolaylıkları Tutarı(miIyon SDR) ve Yapılan Düzenleme Sayıları

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Stand-by
Düzenlemesi

15,117
(41)

20,700
(49)

18,064
(45)

25,526
(46)

25,213
(38)

21,410
(43)

17,101
(35)

28,612
(49)

34,241
(47)

42,070
(61)

Genişletilmiş
Düzenlemeler

10,155
(28)

9,982
(24)

11,155
(28)

12,521
(22)

16,574
(25)

16,808
(33)

16,108
(33)

15,538
(26)

14,981
(21)

13,783
(20)

Ek Rezerv Kolaylığı - - - 7,100
(13)

12,655
(19) - 4,085

(9)
5,875
(10)

15,700
(21)

6.027
(9)

Telafi E. Fin. Kolaylığı 3,021
(8)

1,602
(4)

1,336
(3)

685
(D

2,845
(4)

3,032
(6)

2.992
(6)

745
d )

413
(1)

119

Sistem Değişim 
Kolaylığı

3,848
(10)

3,984
(9)

3,984
(10)

3,869
(7)

3.364
(5)

2,718
(5)

2,933
(4)

1,311
(2)

644
(D

154

Genel Kaynak 
Toplamı

32,140 36,268 34,539 49,701 60,651 43,968 42,219 52,081 65,978 62,153

Sistemsel Uyum 
Düzenlemeleri

1,277
(3)

1,208
(3)

954
(2)

730
d )

565
(D

456
d )

432
d )

341
(D

137 86

Yoksulluğu Az. 
Büyüme Kolaylığı

3,318
(9)

4,469
(11)

4,904
(12)

5,505
(10)

5,870
(9)

5,857
(12)

5,951
(12)

6,188
(11)

6,676
(9)

6,703
(10)

Bağış Fonu 102 95 90 90 89 89 89 89 89 89

Toplanı 36,837 42,040 40,488 56,026 67,175 50,370 48,691 58,699 72,879 69,031

Kaynak: IMF 2004 Yıllık Raporu, s.112.



dayatılan neoliberal değişimin anlamı, Türkiye’nin mali yönden izlenmesi, IMF-DB- 
AB çıkarlarının korunması ve merkezi mali yönetiminin dağıtılması olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Kamu mali sisteminde yapılmak istenen değişimin hangi ölçüde Türkiye’nin 
ihtiyacı hangi ölçüde uluslararası kuruluşların taleplerinden kaynaklandığı, VIII. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması 
ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporunda açık bir şekilde yer 
almaktadır. Rapora göre mali yönetim sistemindeki değişiklik, “dış finans 
kunımlcınmn Türkiye’y i izleme güçlüklerinden kaynaklı tepkileri” dolayısıyla 
yapılmaktadır.51 Kamu mali sisteminin yeniden yapılandırılmasında öncelik 
uluslararası kuruluşların çıkarlarının korunması olmaktadır. IMF “niyet mektubu” 
ve “stand-by anlaşmaları”, DB “kredi anlaşmaları”, OECD “düzenleyici devlet 
reformları”, DTÖ “genel hizmetler ticaret anlaşmaları” ve “Türkiye taahhüt 
listesi”, AB “katılım ortaklığı belgesi”, “ulusal program” ve “ ilerleme raporları” 
gibi belgelerde yer alan politika önerilerinin kimin çıkarlarına hizmet ettiği satır 
aralarında değil söz konusu metinlerde açık bir şekilde yer almaktadır.

Uluslararası kuruluşlarca Türkiye’de kamu mali yönetim sisteminde yapılması 
gereken reformlara ilişkin belgelerde bu kuruluşların kurumsal menfaatlerinin 
korunması için tedbirler önermesi, IMF’nin görevlerini yerine getirirken temel 
güdüsünün ortakları olan devletlerin çıkarlarını koruması, AB katılım sürecinde 
Birliğin önceliğinin topluluk çıkarlarının güvence altına alınmasının doğal olduğu 
kabul edilebilir. IMF tarafından geliştirilmiş olan Mali Saydamlık İyi Uygulamalar 
Tüzüğü ne göre, saydam olmayan kamu mali yönetim sistemine sahip ülkelere kredi 
vermenin IMF kredilerinin geri ödenmesi konusunda riskler taşıdığı, Türkiye’de 
“kamu mali yönetim sisteminde saydamlık yönünden önemli açıklar mevcut olduğu” 
tespitinden hareketle, bu kuruluşların kurumsal çıkarlarının korunmasına yönelik 
bir tedbirlerin olması olağan sayılabilir, fakat olağan olmayan, bu metinlerinde 
Türkiye’nin merkezi kamu mali gücünün “aşırı merkezi" olarak nitelendirilerek, 
“merkezi mali gücün dağıtılması ” ifadelerinin açıkça yer almış olmasıdır.

i) Merkezi Mali Giiciin Dağıtılması ya da “Delegatioıı of Financial Power”sl 
Dünya Bankası’nın Türkiye Ülke Destek Strateji (CAS) Raporuna göre, 

Türkiye’de temel kalkınma sorunlarının devletin ekonominin her alanına 
müdahale etmesinden kaynaklandığı ve bu sorunun çözümü için “yerelleşme ya  
da etkili desantarlizasyon”, başka bir ifadeyle, “merkezi yönetim yetkilerinin 
harcamacı kuruluşlara devri/dağıtılması” önerilmektedir.53

51 Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2000). Kamu Mali Yöneliminin Yeniden Yapılandırılması ve 
Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara. DPT Yayınları, s.33.

52 5018 sayılı Kanun ile mali sistemdeki değişiklik konusunda, bkz., Kamil Karatepe (2006). “Mali 
Anayasada Değişiklik Sorunu: 5018 Çözümlemesi”, Memleket, Siyaset, Yönetim, C .l, S. 2, s. 55.

53 Dünya Bankası’nın 02.10.2003 tarihli Ülke Destek Strateji (CAS-Country Assistance Strategy) 
Raporuna göre, “Türkiye’de I990’lı yılların başlarında gerçekleştirilen I. Kuşak Reformlar
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Dünya Bankası Danışmanı Peter N. Dean tarafından kaleme alınan kamu 
mali yönetim sisteminde yapılması gereken reforma ilişkin belgede ise, “merkezi 
yapılanma”nın daha çok iletişimin kolay olduğu “küçük” ülkelere özgü olduğu, 
Türkiye gibi “coğrafi olarak büyük” bir ülkede “merkezi “ yapılanma değil 
fakat Anglo-Sakson sisteme benzer “ademi merkezi” bir yapılanmaya gidilmesi 
gereği ifade edilmektedir. Mali yönetim sisteminde yapılacak değişimle ilgili 
olarak “decentralization” kavramı yerine “delegation” kavramının kullanılması 
gerektiğinin açıklandığı metinde, “Merkezi Mali Gücün Dağıtılması” ya da 
İngilizce ifadesiyle “Delegation o f  Financial Power”, Dünya Bankası Türkiye 
Temsilciliği tarafından hazırlanan bir belgede açık bir dille ifade edilebilmektedir.

Merkeziyetçi olmayan mali yapıdan ne anlaşılması gerektiği ise bir tartışma 
konusu olarak varlığını sürdürmekte, bunun “mali federalizm” anlamına gelip 
gelmediği bir yana, açık olan şey, bu süreçte özellikle 5018 sayılı Kanun sonrasında 
Maliye Bakanlığı’nın harcamacı kuruluşlar üzerindeki mali denetiminin kalkmış 
ve 01.01.2006 tarihinden itibaren bu kuruluşlarda neredeyse hiçbir denetimin 
yapılmıyor olmasıdır. Harcamacı kuruluşlar AB belgelerinde açıkça yazıldığı 
şekilde, kamu harcamaları konusunda bağımsızlık derecesinde özerktirler. Katı 
Osmanlı ve Fransız sisteminin karması olan Türk kamu mali sisteminin, 5018 
sayılı Yasa ile harcamacı kuruluşlar üzerindeki yetkisi kaldırılarak, AB sürecine 
uyumu sağlanmıştır. 1980’li yıllardan itibaren yürütülen "merkezi mali giiciin/ 
Maliye Bakanlığı ’nırı parçalanması ” süreci artık tamamlanmıştır.

i i) TÜSİAD, Neo-TÜSİAI) (MÜSİ AD) 54 ve İktisat-Maliye Politikalarının 
Geleceği Üzerine: “Yeni Anayasa” Neoliberalizmin Anayasası mı Olacak?

Türkiye’de 1980’lerden bu yana hakim olan üst gelir gruplarının bedavacılığına 
dayalı olarak kurulmuş neoliberal iktisat ve maliye politikalarının egemenlik alanını

(ticari ve fınansal liberalleşme) II. Kuşak Reformlar (yapısal reformlar) ile desteklenmediği 
için, kamu borçlarının sürekli artırılmasıyla sürdürülebilen sorunlu mali yapı önce 1999 
yılında, sonrasında 2001 yılında olmak üzere yapısal dengesizlikler ve bankacılık sisteminin 
riskli yapısı dolayısıyla ekonomik krize girmiştir” tespitinde bulunmaktadır. Dünya Bankası 
Internet sayfası, s. 13-14, sitcsources.worldbank.org/lNTTURKEY/cas/20206812/CAS2003. 
en.pdf (10.12.2007).

54 1971 yılında kurulmuş olan Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), liberal 
ekonominin kurum ve kurallarının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve 
gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar. 1990 tarihinde İstanbul’da kurulan Müstakil Sanayici ve 
İşadamları Demeği (MÜSİAD), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile kanunları doğrultusunda 
Türkiye’nin ve Türk toplumunun demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınması içiıı 
yola çıkan hassasiyet sahibi bir “işadamları derneği”dir. TÜSİAD ve MÜSİAD arasında 
son dönemde bir ayırım yapıldığına ilişkin veriler olmakla birlikte, bunların teferruattan 
ibaret olduğu bizzat TÜSİAD Başkanı Boyner tarafından yapılan “sermaye bir bütündür” 
açıklamasıyla ifade edilmiştir. TÜSİAD İnternet sayfaları, http://www.tusiad.org/tusiad/tuzuk/ 
(22.04.2011); MÜSİAD İnternet sayfaları, http://www.musiad.org.tr/Tuzuk.aspx (22.04.2011); 
Hürriyet Gazetesi, “TÜSİAD: Taraflara bölünenleyiz hepimiz bıı ülkenin serınayesiyiz”, http:// 
lnırarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=l5843780&p=2 (21.02.2011).
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genişletmek ve anayasal temellerini daha da sağlamlaştırmak için 12 Haziran 2011 
seçimleri sonrasında yeni bir fırsat doğmuş bulunmaktadır: Yeni Anayasa.

Yeni anayasa tartışmalarında Türkiye’de bedavacılık üzerine kurulu olan 
sistemin sürdürülmesi konusunda politikaları belirleyici toplumsal kesimler için 
bir samimiyet testi niteliği taşımaktadır. Son dönemde ortaya çıkan “ insanların 
özgürlüğü, onuru ve haklan” ile “ülkenin bölünmesi” arasında bir tercih 
yapılması gerekmesi durumunda hangisinin yeğleneceği tartışmasında “Devletin 
temel görevinin yurttaşlarını korumak, onların refahını artırmak, toplumun barış 
ve huzur içinde yaşamasını temin etmek” olduğuna kuşku bulunmamaktadır. 
Ancak bu tartışmada kuşku yaratan şey, söz konusu savı ileri süren tarafların 
“asgari ücretin altında ücretlere çalışmak isteyen insanların olması nedeniyle 
Devletin asgari ücret belirleme uygulamasından vazgeçmesi ya da bölgesel asgari 
ücret belirlemesi” gerektiğini savunanlar tarafında iken hangi saiklerle ülkenin 
bölünmesi ile insan özgürlüğü ve hakkı arasında bir tercih yapılacaksa ülke yerine 
insanın tercih edildiğine ilişkin inandırıcı bir veri bulunmamakta, inandırıcılığı 
konusunda ciddi kuşkular yaratmakta ve samimi olmadığı konusunda güçlü bilgiler 
içermektedir. Türk Sanayici ve İşadamları Derneğinin (TÜSİAD) eski Başkanı 
tarafından “devlet/ülke-insan” tercihinde sözü edilen çıkışlar İlber Ortayh’nın 
ifadesiyle “ikna edici çıkışlar değildir.” Çünkü günümüzde Türk iş dünyası adına 
ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, Avrupa Birliği 
(AB) üyeliği sürecini desteklemek üzere çalışmalar yapan TÜSİAD'ın 1974 
yılında AB’ye girmemiz söz konusu iken “bizim yeni kurulan şirketler batar” 
gerekçesiyle karşı çıkmış olmasında olduğu gibi yeni anayasayla ilgili olarak ileri 
sürülen “ insanların özgürlüğü, onuru, hakları ülkenin bölünmesinden, devletin 
kendisinden daha önem li” görüşün hangi bilimsel çalışmanın ürünü olduğu 
tartışmaya açık bir konudur. 55 Geçmişte AB’ye girişe karşı çıkan bir örgütün, 
bugün Avrupa Birliği üyeliğini desteklemesi, hatta AB’ye girişi Türkiye’nin 
bir uygarlık projesi olarak tek çıkış yolu olarak görüyor olması, “yeni anayasa” 
konusunda savunulan politikaların anlamı ve inandırıcılığı konusunda yeterince 
açık bilgiler içermektedir.

55 İlber Ortaylı, ülke geleceğine ilişkin politikalar konusunda TÜSİAD’a ilişkin tarihi bir gerçeği 
ilk kez ifade etmektedir. “ 1974 yılında bizim AB’ye girmemiz söz konusuydu. O zaman 
Türkleri çok seven İtalyan asıllı bir AB temsilcisi vardı. Çok uğraştı. Biz o zaman reddettik. 
Vehbi Koç dedi ki, “bizim yeni kurulan şirketler batar" Gitti askerleri ikna etti, sivilleri 
ikna etti. Onlar da peki dediler. Büyükelçi İlter Türkmen de karşıydı, ama bugün kendisi 
diyor ki “AB 'ye illa gireceğiz, yoksa ölürüz". Girmeyelim derken gerekçeniz nedir? Bugün 
ne söylüyorsunuz? Bunlar ikna edici çıkışlar değil. Ben hiçbir zaman açık olarak yazmadım, 
ilk  defa burada konuşuyorum. Önce islemiyorlar, sonra fikir değiştiriyorlar. Hiçbir biiyiik 
şirket bunun araştırmasını yapmıyor. Böyle bir şeye girildiği zaman bu mevzuat dahilinde batar 
mıyım, çıkar mıyım? Bunun hesabının yapılması gerekir”. İlber Ortaylı (2008). Tarihin İzinde, 
İstanbul. Profil Yayıncılık, s. 166.
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1980 sonrasında ortaya çıkan 1994, 1999 ve 2001 krizlerini Anayasanın 
sosyal devlet niteliğini56 ortadan kaldırmak için fırsat bilenlere ne olmuştur ki, 
insanların özgürlüğünü, onurunu, haklarını ülkenin bölünmesine tercih edecek 
kadar “duyarlı” hale gelmişlerdir? Ortaylı’nın ifadesiyle: “Bunlar ikna edici çıkışlar 
değil.” 1980’li yıllardan itibaren uygulanan neoliberal politikalarla, bir yandan 
vergi alınması gerekirken borç alınıp bütçeden faizlerle transfer ödemesinde 
bulunulan, diğer yandan sistemde ortaya çıkan her krizi İstanbul Yaklaşımlarıyla. 
fırsata çevirmeye çalışanların “insanların özgürlüğü-ülkenin bölünmesi” konusunda 
değerlendirmesinde bulunmaya hakları yoktur, böyle bir değerlendirme yapsalar 
dahi inandırıcılığı yoktur. “Yeni Anayasa” konusunda sorulması gereken soru 
şudur: Yeni Anayasa ile devleti “zorunlu bir fena” olarak gören 19. yüzyılın arkaik, 
anakronik liberal iktisat ve gelenekçi maliye anlayışı anayasal temellerini daha güçlü 
hale mi getirecek? Yeni Anayasa neoliberalizmin “Neo-Anayasası” mı olacak?

c) Maliye Politikaları: Faiz Dışı Fazla Hedefine Yönelik Harcama, 
Vergi, Borç ve Mali Yönetim Politikaları

Uluslararası kuruluşlar tarafından kamu mali sisteminde vergiler, harcamalar, 
borçlar ve mali yönetim sisteminde 1980’lerden itibaren yapılmak istenen 
neoliberal “reformlar”ın temel hedefi, söz konusu kuruluşların mali çıkarlarının 
korunması için faiz dışı fazla yaratmak olmuştur. Başta IMF stand-by anlaşmaları 
olmak üzere, Türk kamu mali sisteminde yapılmak istenen reformlar, GSMH’nın 
%6.5’i oranında faiz dışı fazla yaratma hedefine bağlanmıştır. Türkiye’de 
IMF’nin neoliberal reçeteye göre stand-by düzenlemeleriyle yapılandırdığı, 
önce “Enflasyonla Mücadele”, daha sonra “Güçlü Ekonomiye Geçiş” adlarıyla 
kamuoyuna sunulan DB’nin desteğiyle sürdürülen uzun vadeye yayılmış 
neoliberal bir yapısal uyarlama programıdır.57 IMF Niyet Mektuplarıyla söz 
konusu hedefe ulaşabilmek için uygulanan programlar, Türkiye’nin “programı 
gibi görünen”, çok uluslu şirketlerin ve uluslararası finans sermayesinin stratejik 
çıkarlarının, diğer bir ifadeyle, “neoliberal küreselleşme”nin programıdır.58

Uluslararası kuruluşlar tarafından Türk kamu mali sisteminde yapılmış olan 
düzenlemeler mali gelenekçilik olarak da adlandırılan anlayışa dayanmaktadır. 
Bu anlayış kamu harcamaları hacimce küçük olması, devletlerin bütçesinin denk 
olması, kamu giderleri ekonomik ve sosyal olarak tarafsız olan dolaylı vergilerle
56 1982 Anayasası’nda 2001 krizi sonrasında yapılan değişikle, Devletin demokratiklik, laiklik, 

sosyallik taşıyan hukuk devleti niteliğinin mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine 
getirileceği hükmü eklenmiştir. Bu değişikliğin TÜSİAD/MÜSİAD açısından ifade ettiği 
anlam aynıdır. Devletin sosyal niteliği sınırlandırılmalı ve mümkünse olduğunca ortadan 
kaldırılmalıdır.

57 Bağımsız Sosyal Bilimciler (2008). 2008 Kavşağında Türkiye, Siyaset, İktisat ve Toplum, 
İstanbul. Yordam Kitap, s. 147.

58 Erinç Yeldan (2004). “Türkiye Ekonomisi ve IMF Politikaları Paneli”, Ankara. Başkent 
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, s.44.
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karşılanması ve devlet bütçesinin açıkları uzun vadeli borçlanmalarla karşılanması 
ilkelerine dayalı gelenekçi maliye anlayışıdır.59 Mali gelenekçilik arkaiktir, 
çünkü devletin vatandaşlardan aldığı vergileri alıp üretim yapmayıp yalnızca 
tüketim yaptığı, kamu işletmelerinin özel işletmelerden verimsiz olduğu ve kamu 
harcamaları ve vergilerin tarafsız olması gerektiği60 varsayımları günümüzde 
artık geçerliliğini yitirmiş varsayımlardır. Anakroniktir, çünkü gelişmekte 
olan ülkelerde hatta 2007 sonrası dünyadaki finansal krizle birlikte, neoliberal 
teorilerin oluşturulduğu gelişmiş ülkelerde dahi artık geçerliği bulunmamaktadır.

IMF tarafından oluşturulmuş olan faiz dışı fazla temeline dayanan, 
harcamaların kısılması, vergilerin piyasanın işleyişini “bozmayan” dolaylı 
vergileri temel almasını esas alan yeni sağ ideolojiyi temsil eden anayasal iktisat 
ve arz yanlı iktisat yaklaşımlarına dayanan neoliberalizm, 19. yüzyıla ait liberal 
iktisat ya da gelenekçi maliye anlayışının yeni biçiminden başka bir şey değildir.

IMF ve DB tarafından biçimlendirilen faiz dışı fazla hedefine yönelik maliye 
politikaları, kamu harcamalarının kısıtlanması, vergilerin tarafsızlığı ve borç yönetim 
politikalarının GSMH’nın dayandığı %6.5 oranındaki fazla sağlama hedefi bu 
arkaik ve anakronik anlayışı temel alarak oluşturulmaktadır. IMF niyet mektupları 
ve stand-by anlaşmaları ile maliye politikalarında gerçekleştirilen değişim, kamu 
borçlarının Gayrisafi Milli Hasılaya oranının artışını engellemek, kamu borcunun 
sürdürülebilmesi için yatırım ve diğer kamu harcamalarında kısıtlamaya giderek ve 
özelleştirmeler yaparak faiz dışı fazla yaratmak üzerine kurulmuştur.

Faiz ödemelerinin bütçeye olan yükü hafifletilebilmesi ve kamu sektörünün 
borçlanma gereğinin azaltılması için kamu harcamalarında “reform” yapılarak 
azaltılacak, vergi sisteminde “reform” ise piyasanın işleyişini bozmayacak dolaylı 
vergilerin artırılması ve vergi tabanı genişletilmesi, başka bir ifadeyle, veıgi 
sermayeden değil geniş halk tabanından alınması suretiyle “toplumsal refah” artışı 
sağlanmış olacaktır.

i) Kamu Harcamalarının Azaltılması:
IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan faiz dışı fazla 

yaratmaya yönelik maliye politikaları temel aracı kamu harcamalarında kısıntı 
yapılmasıdır. Niyet mektupları ve stand-by anlaşmalarında faiz dışı fazla vermeye 
endekslenmiş olan kamu mâliyesi politikası, kamu harcamalarının mümkün 
olduğunca azaltılmasını ifade eden minimalist devlet anlayışına dayanmaktadır. 
Bu politikaya göre, “Devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalesi ve iktisadi 
kaynaklan kullanması iktisadi kayıplara ve israfa neden olur, bu nedenle Devlet 
iktisadi ve toplumsal alana müdahaleden kaçınmalıdır. Bunu sağlamanın yolu da 
kamu harcamalarının hacimce küçük olmasıdır ”.61
59 İsmail Türk (2001). Maliye Politikası, Ankara. Turhan Kitabevi, 14. Baskı, s. 1-4.
60 İsmail Türk, 2001, s.6-7.
61 Niyet mektuplarında yer alan bu anlayış mali gelenekçi görüşü temsil etmektedir. Bkz., İsmail

Türk, 2001, s.2.
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Personel giderlerinin artırılmamasından, sosyal güvenlik harcamalarının 
sınırlandırılmasına ya da tarımsal desteklemelerin kaldırılmasına kadar kamu 
harcamalarına “etkinlik” adı altında yapılan müdahalelerle çağdaş devletin en 
temel niteliği “sosyallik” aşındırılarak ortadan kaldırılmaktadır. Bu anlayış 
devletin sosyal hukuk devleti sıfatından soyutlanarak yalnızca güvenliği 
sağlamakla yükümlü sayıldığı 19.yüzyıla ait liberal “jandarma devlet” veya 
“bekçi devlet” anlayışına geri dönüşün ifadesidir.

ii) Piyasa İşleyişini Bozucu Dolaysız Vergilerin Azaltılarak Dolaylı Vergilerin 
Artırılması:

Maliye politikalarının ikinci temel ayağını oluşturan vergi politikalarının 
dayandığı temel ilkeler de aynı şekilde 19. yüzyıla ait liberal düşüncenin 
savunduğu, vergilerin piyasanın işleyişini bozmayan nitelikte olması gerektiği 
anlayışına dayanmaktadır.

IMF programlarının temelini, modern maliye anlayışında geçerliliği 
bulunmayan bir vergilendirmeanlayışı teşkil etmektedir. IMFNiyet Mektuplarında, 
kamu mâliyesinin en önemli araçlarından olan vergi politikalarında temel 
yaklaşım "piyasanın işleyişini bozucu’’’’ olan/olmayan vergi sınıflandırmasıdır. 
Bu yaklaşıma göre, piyasanın işleyişini bozan sermaye gelirleri üzerinden 
alınan vergiler azaltılmalı, buna karşılık bu işleyişi olumsuz etkilemeyen dolaylı 
vergiler artırılmalıdır. Bu görüş “en iyi verginin ekonomik ve sosyal hayata en az 
müdahale eden vergi olan dolaylı vergiler” olduğunu savunan 19. yüzyıl klasik 
maliye ve liberal iktisat anlayışıdır.62

iii) Sermayenin Özellikle Finansal Sermaye Üzerindeki Vergilerin Kaldırılması: 
IMF programlarında vergilendirme konusunda en dikkat çekici hususlardan

birisi de sermayenin özellikle finansal sermaye üzerindeki vergilerin kaldırılmasına 
ilişkin düzenlemelerin yer almasıdır. Arz yanlı iktisat anlayışına göre hazırlanan 
IMF-DB programları, sermayenin vergi dışı bırakılmak suretiyle, devlete vergi 
olarak aktarılacak kaynakların sermayedarlar tarafından yatırımlara kanalize 
edilerek ekonomide kaynakların etkin bir şekilde kullanılacağı ön kabulüne 
dayanmaktadır.

İstikrar programları ve niyet mektuplarında “piyasanın işleyişini bozucu” 
olarak nitelendirilen “sermaye gelirleri üzerinden alınan vergilerin azaltılması,63 
nominal faiz gelirleri üzerinden alınan vergilerin bozucu etkisinin azaltılması,64 
şirket kazançları ve kar payları üzerinden “mükerrer alman" vergiler
62 Klasik maliye ve liberal iktisat anlayışında dolaysız vergiler, gelir üzerinden alınırlar ve bu 

vergilerden kaçınmak/ ödememek olanağı bulunmamaktadır. Dolaylı vergiler ise tüketim 
üzerinden alınırlar. Ve kişilerin harcama yapmayarak bu vergiden kaçınmaları/ödememe 
seçenekleri vardır. Ayrıca dolaylı vergiler ödenmek istenmemesi durumunda harcamaların 
kısılmasına/tasarrufa da yol açmaktadırlar”. İsmail Türk, 2001, s.3-4.

63 30 Temmuz tarihli 2002 Stand-By Anlaşmasının 3. Gözden Geçirme Niyet Mektubu, 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı internet sayfaları, http://www.treasury.gov.tr (22.03.2008).

64 18 Ocak 2002 tarihli Niyet Mektubu Stand-By Anlaşması, a.k. (22.03.2008)
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k a ld ır ı lm a s ı,65 bankaların ve iştiraklerinin birleşmesinin vergi doğurmayacak 
şekilde gerçekleştirilebilmesi için vergi kanunlarının yeniden gözden 
geçirilmesi”,66 (inansal hizmetler üzerinden alınan banka ve sigorta muameleleri 
vergisinin kaldırılması,67 bu vergilerin azaltılmasından dolayı vergi geliri 
hedeflerinde meydana gelebilecek sapma ise “ ilave vergi reformları” (dolaylı 
vergilerin artırılması) suretiyle telafi edilmesi6S şeklinde yer alan ifadeler, 
uluslararası kuruluşlar tarafından takip edilen kamu mâliyesinin politika araçlarını 
açıkça ortaya koymaktadır.

Maliye politikalarında sermaye/üst gelir gruplarının vergilendirilmesinde 
bedavacılık sorununu yaratan en temel uygulamalardan birisi Gelir Vergisi 
Kanununun Geçici 67’nci maddesinde düzenlenmiş olan menkul sermaye 
kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenlemedir. 27.09.2010 tarih ve 
2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.10.2010 tarihinden geçerli 
olmak üzere Kanunun Geçici 67’nci maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarında 
düzenlenen menkul kıymetlerden elde edilen kazançlarda gelir vergisi kesintisi 
(tevkifat) %0 olacaktır.

iv) Çifte Vergilemede Kavram Kargaşası: Hukuki ve Ekonomik Çifte Vergileme
Vergi hukukunda çifte vergileme ya da vergide mükerrerlik aynı konunun 

iki kez vergilendirilmesidir. 69 IMF niyet mektuplarında şirket kazançtan 
ve kar payları üzerinden “mükerrer alman" vergiler değerlendirmesiyle, 
kurumlar vergisinin ve şirket kazancından ortaklara dağıtılan kar payının iki kez 
vergilendirildiği ifade edilmektedir. Bu iki verginin konusu farklı olduğundan, 
vergi hukukunda mevcut yerleşik anlayışa göre mükerrer vergi ya da çift 
vergileme söz konusu değildir. Ancak bu durum için geliştirilen kavram hukuki 
çifte vergilendirme yerine ekonomik çifte vergileme kavramını üretmek olmuştur. 
Vergi hukukunda çifte vergilendirme hukuki çifte vergilemedir. Şirket (kurum) 
kazançlarının şahıslara dağıtılması durumunda elde edilen kazancın gelir 
vergisine tabi tutulması durumunda hukuki çifte vergilendirmeye uymadığı için 
ekonomik çifte vergileme kavramı olarak adlandırılmakta ve çifte vergilendirme 
konusunda kavram kargaşası yaratılmaktadır.

Uluslararası kuruluşların programlarında sermayenin özellikle finans 
sermayesinin vergilendirilmesini engellemek için, hukuki çifte vergileme 
ve ekonomik çifte vergileme gibi kavramları üretmesi, bu konulardaki 
hassasiyetlerini ve “yaratıcılıklarını” ortaya koymaktadır ki, üst gelir gruplarının 
bedavacılığı üzerine kurulu mali sistemin varlığını sürdürmesi için daha çok 
icatlarda bulunacaklarına hiç şüphe bulunmamaktadır.

65 5 Nisan 2003 tarihli Niyet Mektubu, a.k., (22.03.2008)
66 3 Mayıs 2001 tarihli Niyet Mektubu, a.k. (22.03.2008)
67 26 Nisan 2005 tarihli Niyet Mektubu Stand-By Anlaşması, a.k. (22.03.2008).
68 A.k., (22.03.2008)
69 Halil Nadaroğlu (1998). Kamu Mâliyesi Teorisi, İstanbul. Beta Yayınevi, 10.Baskı, s. 283.
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v) Devletin Ekonomideki Etkisinin Azaltılıp Özel Sektörün Rolünün 
Artırılması: İstanbul Yaklaşımı ya da Borçlu Özel Şirketlerin Devlet Kaynaklarıyla 
Kurtarılması

IMF ve DB programlarının dayandığı neoliberal anlayışa göre, devlet 
genellikle politikacı, bürokrat ve seçmen-çıkar grupları olmak üzere farklı amaç 
fonksiyonları olan ajanlardan oluştuğu için kamu harcamalarının sürekli olarak 
artış eğilimi içindedir. Devletin ekonomiye müdahalesini engellemek için kamu 
harcamalarındaki artışın gerekirse anayasal düzenlemelerle engellendiği bir 
“kurallar” oluşturmak gerektiği savunulmaktadır. Ancak kamu harcamalarının 
sınırlandırılması konusundaki kurallar, harcamaların kim için yapıldığına göre 
değişmektedir. Harcama toplumun geniş halk kesimlerini ilgilendiriyorsa “mali 
disiplin” hatırlanmakta, bedavacılık sistemi üzerinde yaşayanları ilgilendiriyorsa 
“güçlü ekonomi” için zorunluluk ifade edilmektedir.

Devletin ekonomideki etkisinin azaltılıp özel sektörün rolünün artırılması 
yönünde için ekonominin yeniden yapılandırılması için, “Kamuda İyi Yönetişim 
İçin Ulusal Strateji” belgesi yürürlüğe konulacak, yerli ve yabancı yatırımcı için 
yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak, uluslararası 
tahkim için Anayasa değişikliği yapılacak, piyasa temelli yapılandırma için İcra 
ve İflas Kanunu, Medeni Kanun ve Ticaret Kanununda değişiklik yapılacaktır. 
Kamu kurumlan, iş çevreleri ve bankacılık sektörü üst düzey temsilcilerinden 
oluşan ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılması için bir çalışma komitesi 
olarak Hazine Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulmuş olan bankacılık sisteminin 
güçlendirilmesini tamamlamak ve reel sektörü desteklemek üzere, şirket 
borçlarının yeniden yapılandırılmasını teşvik için İstanbul Yaklaşımı kurulmuş 
olup, Dünya Bankası İstanbul Yaklaşımı şirketlerine ek finansal kredi sağlayacaktır. 
Uluslararası kuruluşlarca hazırlanan maliye politikalarında devletin ekonomideki 
etkisinin azaltılıp özel sektörün rolünün artırılmasının anlamı, İstanbul Yaklaşımı 
adı altında bankalara borcu olan özel şirketleri devlet kaynaklarıyla kurtarılıp, 
özel şirketlerin borçlarının kamulaştırılması olmaktadır.

5. Maliye Politikaları ve Bedavacılık Sorunu: Türkiye’de Kamu  
Harcamaları, Vergiler ve Borçların Nicelik ve Niteliği

1980’li yıllardan itibaren IMF, DB ve AB gibi uluslararası kuruluşlarca 
Washington mutabakatına,70 yapısal uyum ve istikrar programlarına dayanan
70 Washington konsensüsüne dayalı neoliberal yapısal uyum ve istikrar programları, piyasa 

sisteminin egemenliğini kurmak amacıyla fiyatların serbestleştirilerek iç ve dış ticaretin 
liberalleştirilmesini, özelleştirmeler yoluyla mülkiyet ilişkilerinin değiştirilmesini, finansal 
serbestleşme ve pozitif faiz oranlarıyla uluslararası sermayenin ülkeye girişinin sağlanarak 
yurt içi tasarruf açığının kapatılmasını, devletin ekonomideki ağırlığını sınırlandırarak 
dışlama etkisini ortadan kaldırılmasını ve özel yatırımlara ortam hazırlanmasını, sıkı maliye 
ve para politikaları yoluyla makroekonomik istikrarın sağlanmasını, piyasaya müdahale
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neoliberal küreselleşmenin dışa açılma, ticaretin ve sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesi gibi dış dünyayla bütünleşmeye yönelik programların 
gelişmekte olan ülkelerde ve Türkiye ekonomisinde yarattığı sonuç, ağır bir borç 
yükü altına giren, en büyük gider kalemi faiz ödemeleri haline gelen ve faiz dışı 
fazla yaratamaya endekslenmiş açık veren bütçe-ödemeler bilançosu ve her an 
krize girebilecek kırılgan bir ekonomik ve mali yapı olmuştur. Başka bir ifadeyle, 
neoliberal politikalara dayalı “açık ekonomi/dışa açılma” sürecinin sonucu “dış 
ticaret açığı”, “cari işlemler açığı” ve “bütçe açığı” olmak üzere açıklara dayalı 
mali ve ekonomik yapı yaratmak olmuştur.

Türkiye’de IMF, DB ve AB gibi uluslararası kuruluşlar tarafından stand-by 
anlaşmaları, niyet mektupları, program ve proje kredileri, ulusal program gibi 
belgelere dayanarak neoliberal anlayışa göre düzenlenen maliye politikaları, üst 
gelir gruplarının kamu harcamalarından yararlanma ve vergilendirilmelerinde 
bedavacılık sorunu yaratmaktadır. Bedavacılık sorununun temelinde ise kamu 
harcamalarının azaltılması, piyasa işleyişini bozucu dolaysız vergilerin azaltılarak 
dolaylı vergilerin artırılması, sermayenin özellikle finansal sermaye üzerindeki 
vergilerin kaldırılması ve devletin ekonomideki etkisinin azaltılıp özel sektörün 
rolünün artırılmasına yönelik olarak borçlu özel şirketlerin devlet kaynaklarıyla 
kurtarılması şeklinde uygulanan neoliberal maliye programı yatmaktadır.

i) Sermayeye Hareket Serbestisinden Vergi Rekabetine: Bedavacılığın 
Uhıslararasılaşması

Teorik temelini arz yanlı iktisat yaklaşımından politika uygulamalarını 
ise Washington Konsensüsünden alan neoliberal küreselleşme süreci, kamu 
harcamalarında sıkı maliye (mali disiplin) politikası olarak nitelendirilen 
harcamaların kısılması, vergi politikalarında ise piyasaların işleyişini bozan 
doğrudan vergiler yerine dolaylı vergilere dayanan bir mali sistem yaratarak 
sermaye gelirleri lehine emek gelirleri aleyhine dönüşüme neden olmaktadır.

Küreselleşme süreci, liberalizm, serbestleşme ya da dışa açılma adı altında, 
önce ülkelerin sermayenin uluslararası hareketliliğinin önündeki engelleri 
kaldırmasını, daha sonra sermayenin diğer ülkeler yerine bu ülkeleri tercih 
etmesini ya da gelen sermayenin ülkede uzun süre kalmasını sağlamak için, 
diğer ülkelerle “rekabet” adına vergi gelirleri üzerinden bir yarış içine girmesi 
istenmektedir. Küreselleşme süreci gelişmekte olan ülkelerde, bir yandan ülkeler 
arasında artarak devam eden ve “dibe doğru yarış” halini alan vergi rekabeti, 
diğer yanda ülke içinde üst gelir gruplarının kamu hizmetlerinden yararlandıkları

yoluyla kaynak dağılımını etkileyen devletin müdahalesini azaltarak özel sektör ağırlıklı bir 
piyasa mekanizmasının oluşturulmasını sağlamak yani, devletin ekonomik ve sosyal süreçleri 
belirleme ve düzenleme işlevinin (düzenleme dışı bırakma/deregiilasyon) ortadan kaldırılması 
faaliyetlerini kapsamaktadır. Sinan Sönmez (1997). “Küreselleşme Söylemi ve Politikalarında 
Özelleştirmeye Verilen İşlev: İdeolojik, Ekonomik ve Mali Boyutlar", Diinya da ve Türkiye'de 
Kanın Girişimciliğinin Geçmişi Bugüııii ve Geleceği Sempozyumu, Ankara. TMMOB. s. 97-98.
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halde vergi ödememeleri nedeniyle ortaya çıkan bedavacılık sorunu nedeniyle bu 
ülkelerin vergi gelirlerinde önemli bir tahribat yaratmaktadır.

Kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi. Banka ve Sigorta Muamele (BSMV) 
Vergisinin kaldırılması nedeniyle ortaya çıkacak bütçe gelirlerindeki azalmanın 
telafi edilmesi için Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 
Özel İletişim Vergisi (ÖİV) gibi piyasanın işleyişini bozmayan dolaylı vergilerin 
artırılması şeklinde ifadesini bulan Türkiye’de maliye politikalarının ekonomi 
politiğinin nicel ve nitel yönünü bütçe üzerinden gösterilmesini amaçlayan 
bu bölümde, 1980’lerden itibaren uygulanan kamu hizmetlerini finansmanını 
sağlayan vergilerin yükünü toplumun küçük bir grubu lehine ve bütün toplumun 
aleyhine olacak şekilde düzenleyen, emek gelirlerine karşı sermayenin açıkça 
korunmasına hizmet eden “bedavacılık” temeline dayanan neoliberal politikaların 
bilançosu ortaya konulmaktadır. Neoliberal küreselleşme olarak ifade edilen 
uluslararası ve ulusal düzeyde sermaye gelirlerine vergisel avantajlar sunmak 
için girişilen vergi rekabetiyle ortaya çıkan bütçe açıklarının, bir yandan geniş 
halk kesimlerinin tüketimleri üzerinden alınan dolaylı vergilerin artışıyla telafi 
edilmesi, diğer yandan bütçe açıklarının iç ve dış kaynaklardan borçlanma 
suretiyle karşılanması dolayısıyla kamu hizmetlerine aktarılacak kaynakların faiz 
ödemelerine ayrılması sonucunda alt gelir grupları iki kez yük altına girerken üst 
gelir grupları ise bir yandan vergi ödememek diğer yandan faiz harcamalarından 
nemalanmak suretiyle süreçten iki kez fayda sağlamaktadırlar.

Kamu bütçeleri, toplumsal refahı artırma amacını yerine getirmenin aracı 
olan kamu harcamalarının finansman kaynakları olan vergiler ile vergilerin 
harcamaları karşılamaması durumunda başvurulan geçici gelir kaynağı olan 
borçlanmaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, iktisat ve maliye politikalarının 
temel aracıdır. Bütçeler hukuki, siyasi işlevleri yanında iktisadi ve mali işlevler 
ve denetim gibi işlevler taşımaktadır. Çağdaş bütçe anlayışında, geleneksel mali 
anlayıştan farklı olarak bütçelerin işlevi yalnızca kamu hizmetlerinin finansmanı 
değil aynı zamanda harcama ve gelir politikalarıyla ekonomik kalkınmanın 
gerçekleşmesine hizmet etmektir.

Neoliberal iktisat ve maliye politikalarıyla konsolide bütçe gelirlerinin 
GSYH içindeki payları itibariyle ortaya çıkan sonuç Tablo:3’te yer almaktadır. 
Neoliberal döneme egemen olan maliye politikalarının ortaya çıkardığı sonuç 
faiz dışı fazla vermeye endeksli olduğu için esnekliğini yitirmiş, iktisadi ve mali 
fonksiyonlarını ifa edemez hale gelmiş kamu bütçeleri olmuştur.
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Tablo: 3 Krizler ve Bütçeler: Konsolide Bütçe Gerçekleşmelerinin 
GSYH İçindeki Payı

1990 1993 1994 1996 1999 2000 2001 2002 2003
H arcam alar 17,21 24,55 23,21 26,45 26,85 28,02 33.54 33,01 30,88

Faiz Hariç H arcam a 13,69 18,72 15,54 16,45 16,60 15,76 16,45 18,21 18,00

I. Personel 6,66 8,49 7,02 6,50 6,61 5,99 6,33 6,59 6,64

II. D iğer C ari 1,76 1,80 1,91 2,08 2,16 2,18 2,18 2,29 1,83

III. Y atırını 2,49 2,88 1,98 1,70 1,48 1,49 1.73 1,97 1,58

IV. T ransfer 6,30 11,39 12,30 16,16 16,60 18,37 23,30 22,16 20,84

1. B orç Faizi 3,52 5,83 7,67 10,00 10,25 12,26 17,09 14,80 12,89

G elirler 14,24 17,89 19,33 18,21 18,10 20,07 21,46 21,57 22,04

I. Vergi G elirleri 11,43 13,23 15,12 14,98 14,15 15,90 16,54 17,01 18,54

Bütçe Dengesi -2,97 -6,66 -3,88 -8,23 -8,75 -7,96 -12,09 -11,44 -8,84

Faiz Dışı Denge 0,55 -0,83 3,79 1,76 1,50 4,31 5,01 3,36 4.05
GSMH/GSYTI 
(m ilyar T L )

397 1.997 3.887 14.978 104.595 166.658 240.224 350.476 454.780

Kaynak: M aliye B akan lığ ı, M uhasebat G enel M üdürlüğü , M erkezi Y önetim  M ali 
İs ta tis tik le ri.

İktisat ve maliye politikalarının sonucu kamu harcamalarından yararlandıkları 
halde vergi ödeme yükümlülüğünden kaçan ya da kaçmasına izin verilen üst gelir 
gruplarının bedavacılığının kamu bütçeleri üzerinde yarattığı tahribat, yalnızca 
esnekliğini yitirmiş bütçeler değil, on yıllık aralarla gerçekleşen ve süreklilik 
halini almış krizler olmuştur.

1980 sonrasında başlayan neoliberal politikalar sonucunda ortaya çıkan 1994 
ve 2001 krizlerinin kamu bütçeleri üzerinde yarattığı dönüşüm, faiz dışı fazla 
yaratma hedefine bağlanmış ve geniş halk kesiminin refahı için kullanılacak 
kaynakların borç faizlerine ayrılması şeklinde olmuştur. 1990 yılında GSMH/ 
GSYM'nın yalnızca %3’ü civarında kaynak ayrılan faizlere 1994 krizi sonrası 
%10’lar, 2001 krizi sonrasında ise % 17 ’lcre varan tutarlarda kaynak aktarılmıştır. 
1990-2003 döneminde, 1993 yılı hariç, kamu bütçeleri sürekli olarak fazla vermiş 
olmasına, hatta 2000 ve 2001 yıllarında GSYH’ya göre en yüksek oranda faiz dışı 
fazlalar vermiş olmasına rağmen, Türkiye krizden kurtulamamıştır.

Türk kamu mali sisteminde neoliberal dönemde kamu hizmetlerinden 
yararlandıkları halde vergi ödemeyen üst gelir grupları dolayısıyla, kamu 
bütçeleri %6.5 faiz dışı fazla verme temelli politikalara bağlanmış, devlet bütçesi 
esnekliğini yitirmiş, daha da önemlisi, vergi alması gereken kesimlerden borç 
aldığı için geniş halk kesimlerinin refahına harcanması gereken kaynaklar üst 
gelir gruplarına faiz gideri olarak aktarılmakta ve kamu bütçeleri bu kesimlere 
transfer yapma aracı haline gelmektedir.
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ii) 2000’li Yıllarda Kamu Mâliyesindeki İstatistiki Başarıların Sırrı: TÜİK, 
Sanal Büyüme ve İstatistik “Sanatı ”nın İncelikleri

Neoliberal küresel leşmeci programların Türkiye’de uygulanmasıyla 
ekonomide üretimsizlik, yatırımsızlık, işsizlik, yoksulluk, bozulan gelir dağılımı, 
artan iç ve dış borç stokları, ödemeler bilançosu açığı (dış ticaret açığı ve cari 
açık) ve bütçe açığı sorunlarının çözümü konusundaki zorluk olsa da Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK ya da eski adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü/DİE) 
tarafından hazırlanan bazı istatistiki verilerin hazırlanmasında istatistik sanatının 
“incelikleri”nin kullanılması suretiyle sorunlar sihirli bir şekilde çözülmektedir.

İlk kez 1996 yılında Gümrük Birliği süreciyle artan dış ödemeler bilançosu 
açıklarının “makul” ölçülere getirilmesinde TÜİK tarafından icat edilmiş 
olan “bavul ticareti” formülü,71 2000’li yıllara gelindiğinde yerini bütün 
ekonominin performansını doğrudan etkileyecek olan milli gelir hesabında “stok 
hareketlerinin uydurulması” formülüne bırakmaktadır. 2002 sonrası dönemde 
neoliberal politikaları ve aktörlerinin, milli gelirin %6,5’i boyutundaki çok 
yüksek faiz dışı fazla hedefine dayanan aşırı sıkı maliye politikaları ve aşırı 
değerli Türk Lirasının sanayide yarattığı katma değer sıkışması ve pazar kaybı 
sebebiyle ekonominin büyüyememesi, işsizliğin ve durgunluğu ortaya çıkaran 
sonucu başarılı göstermek için TÜİK “hayali büyüme rakamları” üretmiştir.7214 
Ekim 2004 tarihinde TBMM’ne soru önergesi olarak gelen ve DİE’den sorumlu 
Devlet Bakanı aracılığıyla verilen cevaba göre, 2002-2004 döneminde GSYH’nın 
hesaplanmasında ayarlama yapıldığı itiraf edilmiştir. Ancak bir ülke ekonomisinin 
gelişiminin en önemli göstergesi olan milli gelir istatistiklerinin uydurma olduğu 
reddedilemeyecek biçimde kanıtlandığı halde akademyadan ses çıkmamıştır.73

Son dönemde ekonomide ve kamu mâliyesinde yaratılmış olan “başarı” 
öyküsünün anlatılmasında kullanılan yöntem, istatistiki verilerin başlangıç
71 Türkiye’de TÜİK tarafından istatistik sanatının inceliklerinin kullanılması konusunda ilk 

deneyimlerden birisi 1996 yılında başlayan Gümrük Birliği öncesinde milli gelirin %5-%6’sı 
düzeyinde olan dış ticaret açığının sonrasında % 100 aratarak %11-%12’sine yükselmesi 
nedeniyle yaşandı. Çözüm bulunmuştu: Bavul ticareti. Türk bürokratlarının uygun gördüğü, 
pardon anketlerin gösterdiği rakam tam 9 milyar dolardı. 1996'da Türkiye’nin kayıt içi ihracatı
23 milyar dolardı. Bavul ticareti revizyonuyla 1996 cari açığı yandan fazla bir düşüşle 4,4 
milyar dolardan 1,5 milyar dolara geriletilmiştir. Selim Somçağ (2006). Türkiye'nin Ekonomik 
Çöküşü, İstanbul. 2006 Yayınevi, s.50-51.

72 TÜİK tarafından 2002, 2003 ve 2004 yıllarında milli gelir, 1996 yılına ait input-oulput 
matrisi kullanılarak hesaplandığı için, milli gelir serisindeki stok hareketleri dünya ekonomi 
tarihinde görülmemiş bir şekilde 15 dönem ya da üç yıl dokuz ay boyunca artış göstermiş 
gibi hesaplanmıştır. Somçağ’agöre, DİE’nin manipülasyonu sonucunda 2002-2004 döneminde 
GSYH kümülatif olarak %24 olarak değil, ancak % 11 artmış ve 2001 krizinden üç yıl sonra 
toplam milli gelir 2000 yılındaki seviyenin ancak %3 üzerindedir. Buna Türkiye’deki yıllık 
nüfus artışı %1,7 oranının eklenmesi durumunda, kişi başına milli gelirin bu dönemde %4 
azaldığı gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Selim Somçağ, 2006, s. 179-181.

73 Orhan Kurmuş, 2009, s. 23.
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yılı olarak yalnızca 2001 kriz yılı ve sonrası rakamların kullanılması şeklinde 
yapılmaktadır. Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve DPT tarafından hazırlanan 
ekonomik ve mali duruma ilişkin raporların çoğunda hesaplamaların başlangıç yılı 
olarak 2001 krizi sonrası dönem esas alınmakta vc uygulanmakta olan neoliberal 
küreselleşme politikalarının yarattığı “başarılar” ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

İktisat ve maliye politikalarının uygulanmasına ilişkin başarı öykülerinin 
aktarılmasında uygulanan bir diğer yöntem ise ekonomide birbirine bağlı olan 
sonuçların, birbirinden bağımsız “başarı öyküleri” olarak ortaya konulmasıdır. 
Örneğin, ithalata bağımlı büyümenin yarattığı cari açık döneminde ithalattan 
alman KDV dolayısıyla vergi gelirlerinde ortaya çıkan artış ya da tersi durumda 
bütçe açığında meydana gelen azalmalar kamuoyuna ekonomide yaratılan 
“başarı” öyküleri olarak aktarılmaktadır. İstatistiki veriler konusunda yapılan en 
büyük “maharetlerden bir diğeri ise işsizlik konusunda hanehalkı anketlerinde 
iş bulmaktan umudunu kestiği için iş aramayanların işsiz kategorisinde 
sayılmamasıdır ki, tam da neoliberal küreselleşıneci politikalara uygun 
düşmektedir.

Küreselleşıneci neoliberal politikaların ülke ekonomisinde ve kamu 
mâliyesinde yarattığı “tahribat”, suni olarak büyütülmüş GSYH rakamından 
hareketle hesaplanan başta kamu borçlarının GSHY’ya oranı olmak üzere kamu 
maliye alanında kullanılan birçok oran, neoliberal politikalarının kamu mâliyesinde 
yarattığı “başarılar”ın kanıtı olarak ortaya konulmaktadır. Türkiye’de 1980’lerde 
başlayan neoliberal politikaların Türkiye’de de yarattığı ekonomik, toplumsal 
ve siyasal sonuçları, değişik yöntemlerle manipüle edilerek olduğundan farklı 
gösterilmekte, hatta toplumun büyük bir kesiminin aleyhine küçük bir grubun lehine 
olan uygulamalar dahi, örneğin 2007 yılında dünya milyarderler liginde, dünyanın 
ikinci büyük ekonomisi Japonya’nın önünde dünya altıncılığı, Türkiye’de bedavacı 
sistemin yarattığı çarpık bir sonuç olarak değil fakat ekonomide yaratılmış olan bir 
başarı öyküsü olarak sunulmasında olduğu gibi, kamuoyuna bütün toplumun refah 
düzeyini artıran “başarı” öyküleri olarak sunulabilmektedir.

iii) Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Faiz Ödemeleri: FDF Hedefti 
Bütçeler ve Borç Yönetimi

Klasik maliyecilere göre devletin bizatihi varlığından, modern maliyecilere 
göre ise devletin toplumsal ve ekonomik hayata müdahale etmesi gereğinden 
kaynaklanan kamu harcamaları, neoliberal anlayışa göre devleti oluşturan 
ajanların farklı amaç fonksiyonları dolayısıyla küçük olması savunulan, kamu 
harcamaları, savunma, adalet, emniyet, eğitim, sağlık, altyapı, çevre, kültür gibi 
alanları kapsamakta ve devlet bütçelerinde ekonomik, fonksiyonel, idari v.b. 
ölçütler göre sınıflandırılmaktadır.74

74 Ekonomik sınıflandırmaya göre biitçe giderleri personel, faiz, sosyal güvenlik primi, mal ve
hizmet alımı, cari transfer, sermaye giderleri, sermaye transferleri, borç verme, yedek ödenek
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1980’lerde başlayan, 1990’larda yerleşen neoliberal politikaların yarattığı 
tahribat, üst gelir gruplarından vergi almak yerine borç almaya dayanan kamu 
mâliyesi politikaları sonucunda faiz ödemelerinin, kamu harcamalarının en büyük 
kalemi haline gelmesi ve sürekli artan borç faizleri ve borçların ödenebilirliğinin 
garanti altına alınması için uygulanan faiz dışı fazla temelli politikalar nedeniyle, 
başta yatırını harcamaları kalemi olmak üzere faiz giderleri hariç bütün harcama 
kalemlerinin azaltılarak, bütçeden bütün toplumsal kesimlerin refahına yönelik 
yapılacak harcamalarda kısıntı yapılması şeklinde olmuştur.

Tablo: 4 - Konsolide Bütçe Gerçekleşmeleri (TL)
1990 1994 1996 1998 1999 2001 2002 2004

Harcamalar 68 902 3.961 15.614 28.084 80.579 115.682 151.748

Personel 26 273 974 3.871 6.911 15.211 23.089 28.947

Faiz 13 298 1.497 6.176 10.720 41.062 51.870 56.488

Vergi Gel. 45 587 2.244 9.228 14.802 39.735 59.631 100.373

Bütçe Dengesi -11 -150 -1.233 -3.803 -9.151 -29.036 -40.090 -30.300

Faiz D. Denge 2 147 264 2.373 1.569 12.026 11.780 26.188

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Harcamalar 159.078 178.126 204.988 222.553 259.155 286.981

Personel 31.855 37.812 43.669 48.672 57.211 60.349

Faiz 45.679 45.962 52.946 56.000 57.500 56.750

Vergi Gel. 119.627 137.480 158.152 171.206 202.089 193.323

Bütçe Dengesi -8.116 -4.642 -16.829 -17.996 -10.397 -50.186

Faiz D. Denge 37.562 41.320 36.116 38.003 47.102 6.563
Kaynak: M aliye B ak an lığ ı, M uhasebat G enel M üdürlüğü , M erkezi Y önetim  M ali 
İs ta tis tik le ri.
♦ T u tarlar 1990-2006 için tr ilyon , 2007-2010 için m ilyon  o la rak  a lın m ıştır.

24 Ocak 1980 ve 12 Eylül 1980 tarihlerinin kesişiminin bir ürünü olan 
neoliberal dönemde kamu mâliyesi politikalarında yaratılan dönüşüm Tablo: 
4 ’te yer almaktadır. 1994 krizine kadar kamu harcamaları içinde en büyük paya 
sahip olan personel harcamalarının yerini krizle birlikte faiz ödemeleri almıştır. 
2001 kriziyle birlikte faiz ödemeleri personel harcamalarının iki katını aşmış, 
toplam vergi gelirleri tutarının dahi üzerine çıkmıştır. 1994 krizinde miktar 
olarak faiz harcamalarının gerisine düşen personel harcamaları, 2009 yılında 
başa baş noktasına gelmiş, 2010 yılında tam on beş yıl aradan sonra ilk kez faiz 
harcamalarını geçmiştir.

olarak, fonksiyonel sınıflandırmaya göre ise genel kamu, savunma, kamu düzeni ve güvenlik, 
ekonomik işler, çevre koruma, iskan ve toplum refahı, sağlık, dinlenme, kültür ve din, eğitim, 
sosyal güvenlik şeklinde sınıflandırılmaktadır.
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1975-80 döneminde toplam bütçe harcamaları içinde %35,4 yer tutan personel 
harcamaları, 1984-88 döneminde %23,6’e düşmüş, 1989-93’te %37,5’e çıktıktan 
sonra 1998 yılında yeniden %23,3’e inmiştir. Faizlerin toplam harcamalar 
içindeki payı, 1975-80’de %2,7 iken, 1984-88 döneminde %16,4’e, 1994-95’te 
%33,4’e, 1996’da %38,1’e 1998’de ise %39,9'a yükselmiştir. Aynı dönemlerde 
KİT’ler aktarılan paylar %12,8’den %1,1’e kadar düşmüştür.75 Konsolide bütçe 
içinde yatırım harcamalarının payı ise 1975-80 yıllarında %19,8’dcn, 1984-88’dc 
%18,1’e, 1989-93’te %12,8’e, 1994-96’da %7’ye kadar düşmüştür.76 2000-2010 
döneminde kamu yatırım harcamalarının toplam bütçe harcamaları içindeki 
payı ortalama %6,5, GSYH içindeki ortalama payı ise yalnızca %1,7 oranında 
gerçekleşmiştir.

Kamu harcamalarında son on yıldaki değişim ve dönüşümde dikkat çekici olan 
ise 2001’de kriz yılında GSYH’nın %1,9’u, 2002’de krizin hemen sonrasında son 
on yılın en yüksek oranı olarak %2,2’ye çıkan kamu yatırımlarının, 2008 yılında 
%1,9’a kadar artmış, ancak küresel krizin Türkiye’ye 2009 yılında yansımasıyla 
birlikle son on yılın en düşük oranına, %1,3’c düşmüş olmasıdır. Neoliberal 
politikalar sonucunda yaşanan krizlerin kamu bütçeleri üzerinde yarattığı sonuç 
kamu yatırım harcamalarına ayrılan payların düşürülmesi şeklinde olmaktadır.77

75 Ayııı dönemlerde KİT’ler aktarılan paylar % 12,8’den % 1,1’e kadar düşmüştür. Bkz. Oğuz 
Oyan (1998). Türkiye Ekonomisi: Nereden Nereye, Ankara. İmaj Yayınevi; Devlet Planlama 
Teşkilatı internet sayfaları, www.dpt.gov.tr (08.03.2011).

76 Kamil Karatepe (1999). Turkish Tax Policies in the 19980s and 1990s: A Means o f  Wealth 
Transfer, Yayımlanmamış Çalışma, University o f Illinois, Urbana-Champaign. Çoğaltma, s. 9; 
Maliye Bakanlığı (1998). 1999 Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara. Maliye Bakanlığı Yayını.

77 Kapitalist dünyada 2007 yılında başlayan, Türkiye’ye etkileri 2008-2009 yılında yansıyan 
küresel krizin, Türk kamu mali sisteminde yarattığı tek olumlu sonuç, kamu kuramlarının günlük 
nakit taleplerinin elektronik ortamda iletilmesi ve sağlanmasına olanak tanıyan Tek Hazine 
Cari Hesabı (THCH) ve kamu ödemelerinin tamamının elektronik ortamda tek bir merkezden 
gerçekleştirilmesini mümkün kılan Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) çalışmalarını 
başlatmış olmasıdır. Kamu mali sisteminde tahsilat ve ödemelerin zaman uyuşmazlığı 
nedeniyle ortaya çıkan nakit ihtiyaçlarının piyasalardan borçlanma yoluyla karşılanmasına 
son verilmesiyle Devlet Hâzinesine yüklenen maliyetlerin azaltılması mümkün olabilecektir. 
Böylece piyasa yapıcılar olarak adlandırılan (Akbank T.A.Ş. Deutsche Bank A .S. Finansbank 
A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., T. Ekonomi Bankası A.Ş.. T. Garanti Bankası A.Ş., T. İş 
Bankası A.Ş., T. Vakıflar Bankası T.A.O., T. Halk Bankası A.Ş., TC. Ziraat Bankası A.Ş., Yapı ve 
Kredi Bankası A.Ş.) 12 bankaya kamu mali sistemindeki zaman uyuşmazlığı nedeniyle kaynak 
aktarılmasına son verilmiş olacaktır. Hazine Müsteşarlığı (2010). Kamu Borç Yönetim Raporu 
2010, Ankara. Hazine Müsteşarlığı Yayınları, s. 18-19.
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Tablo: 5 M erkezi Yönetim İç Borç S tokunun  Gelişimi (milyon TL)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

11 17 28 42 57 98 194 357

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

799 1.361 3 .149 6.283 11.613 22 .920 36.421 122.157

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

149.870 194.387 224.483 244.782 251.470 255 .310 274 .827 330.005

Kaynak: H azine  M üsteşarlığ ı.

Küresel neoliberal anlayışın üst gelir gruplarının bedavacılığı üzerine kurmuş 
olduğu sistemin kamu mâliyesinde yarattığı, borç yönetimine dayalı kamu 
mâliyesi anlayışının göstergeleri Tablo: 5’te yer almaktadır. Tablo 5’te merkezi 
yönetim iç borç stokunun 1986-2009 dönemindeki gelişimi, Tablo 6 ’da ise AB 
istatistik sistemi (ESA 95) tanımlı genel yönetim ve merkezi yönetim 2001-2011 
dönemi borç stoku rakamları bu durumu açıkça göstermektedir.

Merkezi yönetim iç borç stokunun artışıyla ilgili olarak, 1990'lara kadar 
(enflayoııun%50-%70’lerde olduğu dönemde) iç borç stoku bir önceki yılın bir 
katı tutarında artış gösterirken, 1990’lı yıllardan itibaren artış hızı yükselmiş 
ve 2001 krizinde iiç katın üzerinde artırarak 36 milyar TL’den 122 milyar 
TL’ye çıkmıştır. Kamu iç borç stokuna dış borç stoklarındaki artışın eklenmesi 
durumunda, neoliberal politikalarla yaratılan krizler ve üst gelir gruplarının 
bedavacılık sorunun ortaya çıkardığı maliye politikalarının sonuçları daha açık 
bir şekilde görülmektedir.

Tablo: 6 - AB Tanımlı Genel Yönetim ve Merkezi Yönetim Borç Stoku
(milyar TL)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam Borç Stoku 182 247 287 321 336 349 337 387 448 481

M erkezi Y önetim 178 243 283 317 332 345 334 380 441 473

İç B orç Stoku 123 151 196 227 247 253 257 277 332 354

Dış B orç Stoku 59 96 91 94 89 95 80 109 116 126

Kaynak: H azine  M üsteşarlığ ı.

Türkiye’de üst gelir gruplarının bedavacılık temeline dayalı kamu mali 
politikaları yalnızca esnekliğini yitirmiş kamu bütçelerine değil, uygulanan yanlış 
kur politikaları dolayısıyla kamu borçlarının özel sektöre aktarılması sonucunda,
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rekabet gücünü yitirmiş ve yüksek miktarlarda dövize endeksli dış borcu olan 
özel sektör şirketleri nedeniyle kırılgan bir ekonomik yapı ortaya çıkarmıştır. 

Tablo:7 Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (milyar Dolar)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Toplam 119 114 130 144 162 169 208 249 280 269 290

Uzun Vadeli 90 97 113 121 129 132 165 206 227 219 212

K am u 47 46 63 69 74 68 70 71 75 80 85

Ö zel 29 28 29 30 37 51 82 121 140 128 117

Kısa Vadeli 28 16 16 23 32 38 43 43 53 50 79

Ö zel 25 15 14 18 27 33 38 39 48 44 73

Kaynak: Mazine M üsteşarlığ ı in ternet sayfaları, h ttp ://w w w .treasury .gov.tr

Tablo: 6 ’da yer alan 2010 yılı itibariyle481 milyarTL’ ye yükselen kamu sektörü 
borç stokuna Tablo: 7’de yer alan özel sektörün 117 milyar dolar tutarındaki uzun 
vadeli borcu ile 73 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli borç eklendiğinde ortaya 
çıkan tablo Türk ekonomisinin üretmeksizin tüketmeye dayalı ekonomik yapısı 
hakkında daha açık bilgi vermektedir.

Tablo: 8 Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (milyar Dolar)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

44 52 54 59 71 69 76

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

79 84 96 103 119 114 130

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

144 161 170 208 250 277 268 290

Kaynak: H azine M üsteşarlığ ı in ternet say fa ları, h ttp ://w w w .treasurv .gov.tr

Tablo:8’de yer alan Türkiye’nin brüt borç stokunun 1989-2010 yılları 
gelişimine bakıldığında, I990’lı yıllarda 50 milyar dolardan 100 milyar dolarlı 
rakamlara çıkmış iken, 2000’li yılların ortalarına kadar yaklaşık %50 artışla 170 
milyar dolar civarına yükselen dış borç miktarı 2000’li yılların ikinci yarısından 
itibaren %100’ii aşan artış oranıyla 300 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Bu 
tutarın %25’lik bölümünün özel sektörün kısa vadeli borcu olduğu dikkate 
alındığında Türkiye’de ortaya çıkacak devalüasyonun özel sektör şirketleri 
açısından yaratacağı sonuç daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
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Türkiye’de 1980’lerden itibaren uygulanan neoliberal politikaların ekonomik 
ve mali yapıda yarattığı tahribat yalnızca üst gelir gruplarının bedavacılığı 
dolayısıyla ortaya çıkan borç yönetiminde dayalı kamu bütçeleri değil, aynı 
zamanda uygulanmakta olan kur politikalarıyla yurtiçi üretimi değil fakat ithalatı 
teşvik eden ekonomik yapı dolayısıyla ortaya çıkan üretimsizlik ve işsizlik 
olmaktadır. Ekonomide 2011 yılının Ocak-Haziran döneminde cari açığın bir 
önceki yıla göre %100’den fazla artışla 45 milyar dolara yükselmesinden öte, 
ödemeler bilançosunda “net hata-noksan” kaleminin ilk kez 10 milyar dolar 
olduğu dikkate alındığında, neoliberal politikaların ekonomik yapıda yarattığı 
tahribatın boyutları daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.78 Üst gelir gruplarının 
bedavacılığı dolayısıyla faiz ödemelerinin bütçe harcamaları içinde en büyük 
kalem haline gelmesiyle birlikte, kamu bütçeleri esnekliklerini yitirmekte, kamu 
bütçeleri büyüme, tam istihdam, gelir dağılımı gibi çağdaş maliye anlayışına göre 
makroekonomik dengelerin sağlanması gibi işlevler üstlenmeyi değil, bütçenin 
klasik işlevleri dahi yerine getirememektedir. Esnekliğini yitirmiş kamu bütçeleri, 
parlamentoların 1215 yılından (Magna Carta) bu yana sahip oldukları en temel 
hak olan bütçe hakkının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) elinden gasp 
edilmesi anlamına gelmektedir.79

iv) Vergilemede Üst Gelir Gruplarının Bedavacılığı: Dolaylı Vergilerde Artış 
ve Sermaye Üzerinden Alman Vergilerde Diişiiş

İktisat ve maliye politikalarına neoliberal küresel anlayışın hakim olmasıyla, 
kamu mâliyesinde vergi mükelleflerinin özel durumlarının vergilendirilmelerinde 
dikkate alınarak vergilemede adaleti sağlamayı amaçlayan ayırma ilkesinin yerini 
üst gelir gruplarının/sermayenin (özellikle finansal sermayenin) elde ettikleri 
kazançların düşük oranlarda vergilenmesi vc/veya hiç vergilendirilmesini ifade 
eden vergi rekabeti almakta ve ayırma ilkesi ayrımcılığa dönüştürmektedir. Kamu 
mâliyesi literatüründe en çok tartışılan kişilerin ödeme gücünü dikkate aldığı 
için adaletli olan doğrudan vergiler ve tüketimi yapılan mal grupları itibariyle 
oran farklılaştırması yapılıyor olmasına rağmen ödeme gücünü dikkate almadığı 
için adaletsiz kabul edilen dolaylı vergilerin 1980’li yıllardan itibaren gelişimi 
Tablo:9’da yer almaktadır.

78 Sabah Gazetesi (2011). “9.8 Milyar Dolar Nereden Geldi?” (12.08.2011). 
http://www.sabah.eoni.tr/Ekonomi/2011/08/12/98-milyar-dolar-nereden-geldi (12.08.2011).

79 Kamu borçları nedeniyle başta IMF ve DB bankası kredilerinin dayandığı anlaşmalara, 
2001 krizinin hemen sonrasında olduğu gibi “ 15 günde 15 yasa” ya da “Gelir İdaresi Yasa 
Tasarısının TBMM tarafından “onaylanması”, Emeklilik reformu yasa tasarısının TBM M ’ne 
sunulması. Bankacılık Kanunu’nun TBM M ’ne sunulması, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol 
Kanunun TBM M ’ce “onaylanması” gibi hiçbir demokratik sistemde uygulaması söz konusu 
olmayan şartlar IMF Stand-by düzenlemelerinde önkoşul, performans kriteri, yapısal kriter 
ya da gösterge niteliğinde hedefler olarak yer alınası demokratik parlamenter sistemin özüne 
aykırıdır.
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Tablo: 9 Toplam Vergi G elirleri İç indeki Payları

1980 1984 1988 1989 1994 1996 1998 2000 2003 2007 2009 2010

Dolaysız V. 63 57 50 53 48 39 47 41 34 31 36 33

Dolaylı V. 37 43 50 47 52 62 53 59 66 69 64 67

K aynak: G ciir  daresi B aşkan lığ ı.
Toplam vergi gelirleri içinde dolaylı ve dolaysız vergilerin paylarının yıllar 

itibariyle değişimini gösteren yukarıdaki tablo, neoliberal dönüşümün kamu 
harcamalarının kaynak yapısına yarattığı sonucu ortaya koymaktadır. Tabloya 
1980’li yıllara kadar vergi gelirlerinin %40’ı civarında olan dolaylı vergi gelirleri, 
1990’h yılların ikinci yarısından itibaren %50’lere, 2000’li yılların başından 
itibaren ise %60’lı oranlara yükselmiş, 2003 yılı sonrasında ise %70’lere 
yaklaşmış bulunmaktadır.

Vergi gelirlerinin GSMH/GSYITya oranını gösteren Tablo: 10’da yer 
alan verilerin gerek dolaylı vergiler - dolaysız vergiler ayrımı, gerekse gelir, 
kazanç, mülkiyet ya da tüketim üzerinden alınan vergiler itibariyle dağılımı 
dikkate alındığında, neoliberal küreselleşmeci maliye politikalarının bütçeler 
vergi gelirleri üzerindeki yansımalarının sermaye gelirlerinin düşük oranlı 
vergilendirilmesi ya da hiç vergilendirilmemesi şeklinde açıkça ortaya çıktığı 
görülmektedir.80

Ülke kaynaklarının büyük bir bölümüne sahip olan şirketlerin vergi gelirleri 
içindeki payı % 10’ları zor bulurken, bu firmaların ödemiş oldukları vergilerin GSYH 
içindeki payı yalnızca %2 oranında kalmaktadır.81 Kurumlar vergisine, gelir ve 
kazançlar üzerinden alınan %85’i kaynakla kesinti (stopaj) yoluyla vergilendirilen 
ve büyük bölümü ücret ve maaşlardan alınan vergilerden oluşan rakamlar dahil 
edilse de üst gelir gruplarının gelir ve kazançlarının düşük vergilendirilmesiyle ilgili 
sonucun değişmediği görülmektedir.82 Mülkiyet üzerinden alınan vergileri içinde 
sembolik bir anlam dahi ifade etmediği, veraset ve intikal vergisi ile motorlu taşıt 
vergisi dahil edildiğinde dahi Tablo üst gelir gruplarının vergilendirilmelerindeki 
bedavacılık sorununun devam ettiği açıkça göstermektedir.
80 Türkiye’de yerleşik olan vatandaşların elde ettiği menkul kıymetler vergilendirilirken 

yabancılar tarafından elde edilen menkul kıymetlerden elde edilen kazançların vergi dışı 
tutulmasıyla başlayan sorun yalnızca yabacıların ya da “bıyıklı yabancı”ların değil, yerleşik- 
yerlcşik olmayan bütün menkul sermaye sahiplerinin elde ettikleri kazancın vergi dışı tutulması 
suretiyle çözüme kavuşturulmuştur.

81 Kurumlar vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı 1988 yılında %14,9, 1990’da % 10,2,
1994’te 7,2’ye düşmüş, 1999 yılında % 10,5'e çıktıktan sonra 2000 yılında % 8.9’a 2006 yılında 
% 8,2’ye, düşmüş olup, 2010 yılındaki oranı %9,7 olarak gerçekleşmiştir.

82 Gelir vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı 1980’li yılların sonunda % 40’larda (1989'da 
%38.6. 1992'de %42,4, I994’tc %34, 1997’de % 3I, 2002’de %23, 2005-te % 19,1, 2010’da 
% 2I) iken 2002 yılından itibaren % 20’lere kadar düşmüştür.
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Tablo: 10 Vergi Gelirlerinin G SM H /G SY H  O ran ı

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vergi Gelirleri 14,15 15,90 16,54 17,01 18,54 18,07 18,38 19,95 20,29 19.99 20,61 21,33

G elir ve Kazanç V. 6,25 6,30 6,51 5,52 5,65 5,24 5,27 5,82 6,38 6,64 7,00 6,54

G elir Vergisi 4 ,72 3,73 4 ,82 3,91 3,75 3,52 3,52 4,18 4,51 4,67 4.83 4,47

K urum lar V. 1,48 1,41 1,53 1,59 1,90 1,72 1,76 1,64 1,86 1,96 2 ,17 ' 2,07

M ülkiyet Üz. V. 0,13 0,13 0 ,018 0,21 0.28 0,33 0,37 0.42 0,44 0,44 0,50 0,48

V eraset ve İnt. V. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

M otorlu  Taş. V 0,12 0,12 0 ,17 0,20 0,27 0,32 0,35 0,40 0,42 0,42 0,48 0,46

K atm a Değer V. 3,99 5,03 5,17 5,82 5,94 6,14 5,90 6,68 6,58 6,32 6,31 6,73

D ahilde K DV 2,33 2,69 3,03 3,29 3,38 3,34 3,14 3,33 3,44 3,17 3,57 3,45

İthalde K D V 1,66 2,34 2 ,14 2,53 2,56 2,80 2,76 3,35 3,14 3,15 2,74 3,28

Özel Tüketim  V. 0 0 0 3,89 4 ,90 4 ,70 5,05 4 ,89 4,67 4,41 4 ,59 5,25

Özel İletişim V. 0 0,25 0,25 0,24 0,23 0,34 0,47 0,47 0,50 0,48 0,45 0,37

G üm rük  V. 0,22 0,23 0 ,16 0,17 0,20 0,22 0,21 0,28 0,29 0,29 0,26 0,30

BSMV 0.45 0,51 0 ,63 0,28 0,26 0,26 0,27 0,35 0,38 0,39 0,42 0,32

Damga V. 0,34 0,42 0 ,35 0,37 0,38 0,34 0,34 0,42 0,44 0,42 0,44 0,47

H arçlar 0,24 0,27 0,31 0,33 0,35 0,38 0,45 0,53 0,58 0,55 0,51 0,65

K aynak: G elir  İdaresi B aşkan lığ ı.



1980-2010 döneminde uygulanan vergilendirme politikalarının anlamını, 
katma değer vergisinin ve özel tüketim vergisinin GSYH içindeki paylarının 
seyri daha açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tüketim üzerinden alınan katma 
değer verg/s/nin GSMH/GSYH içindeki payı 1999 yılında %4’ler civarında iken 
bu oran 2002 yılından itibaren sürekli olarak artarak %6’ları aşmış, 2010 yılında 
tek başına bütün gelir ve kazançlar üzerinden alınan vergilerin payı olan %6,54’ü 
aşarak %6,73 oranına ulaşmış bulunmaktadır. Aynı şekilde 2002 yılında daha 
önceki dönemde alınmakta olan bazı vergilerin dahil edilmesiyle tüketim (petrol, 
doğalgaz, motorlu taşıt, dayanıklı tüketim, alkollü ve alkolsüz içecekler ve 
tütün mamulleri) malları üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yürürlüğe 
girdiği yıldan itibaren GSMH/GSYH’nın %4’üne ulaşmış, 2005 yılından itibaren 
%5’i aşmış ve 2010 yılında %5,25 oranına yükselmiştir. Yalnızca KDV ve ÖTV 
oranlarının toplamının, bütün vergi gelirlerinin yarısından fazlasını aşmış olması, 
neoliberal politikalara dayanan vergi sisteminin çarpıklığını açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Neoliberal küreselleşme ve vergi rekabeti politikaların kamu 
mâliyesinde ve vergi gelirleri üzerinde yarattığı dönüşümün, toplumda düşük 
gelirli grupların aleyhine, yüksek gelirli grupların lehine bir değişim olduğu 
yukarıdaki tablolarda açıkça görülmektedir.

v) OECD Ülkeleriyle Karşılaştırma ve Neoliberal Küreselleşmenin Anlamı 
Üzerine

Türkiye’de neoliberal anlayışa göre biçimlendirilen maliye politikalarının 
vergi gelirlerine yansımasının anlamını daha iyi kavramak için, OECD ülkeleriyle 
karşılaştırmalı rakamlarına bakmak gerekmektedir. Otuz üç üyeli OECD ülkeleri 
içinde Türkiye’nin vergilendirmeye ilişkin istatistiklerinin diğer ekonomik, sosyal 
ve toplumsal verilerde olduğu gibi en olumsuz durumdaki ülkeler arasında yer 
aldığı görülmektedir. OECD ülkelerinde toplam vergi gelirlerinin GSYH içindeki 
payının 2008 yılı ortalaması %34,8, iken Türkiye’nin bu yıla ilişkin ortalaması 
%24, sosyal güvenlik primleri çıkarıldığında bu oran %18,2’ye düşmekte olup, 
Türkiye’den düşük orana sahip iki ülkenin %21’le Meksika ve %22,5’le Şili 
olduğu görülmektedir. 83

Gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin vergi gelirleri içindeki paylarının yıllar 
itibariyle yapılan karşılaştırma, neoliberal küreselleşme sürecinin gelişmekte 
olan ülkelerin vergi gelirlerinde yarattığı dönüşümün anlamı daha açık bir 
şekilde ortaya çıkarmaktadır. Gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin GSYH 
içindeki paylar dikkate alındığında, OECD ortalaması % 12,5 iken, Türkiye’de 
bıı oran %5,8’e düşmektedir. Türkiye’ye en yakın iki ülke ise %5,2 ortalamayla 
Meksika ve sosyalist sistemden piyasa ekonomisine 1990’larda geçmiş Slovak
83 Toplanı vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı Danimarka’da %48,2’ye, İsveç’te % 46,3’e ve 

Belçika’da %44,2’ye çıkmaktadır. Sosyal güvenlik primleri çıkarıldığında bu oran OECD 
ülkelerinde % 25,8’e, Türkiye'de % 18,2’ye düşmektedir. OECD Üyesi Ülkelere İlişkin Çeşitli 
Vergi İstatistikleri, lıttn://w\vw.ı>ib.izov.tr/fileadmin/HTML/VI/QECD10.htın (22.02.2011).
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Cumhuriyeti olmaktadır. Kurum gelirleri üzerinden alınan vergilerin GSYH 
içindeki payının ortalaması OECD ülkelerinde %3,5 iken, Türkiye’deki oran 
bunun yalnızca yarısını oluşturan %I,8 olarak gerçekleşmektedir.

Gelir ve kar üzerinden alınan vergilerin vergi gelirleri içindeki paylarının 
Türkiye ve OECD ülkelerinin ortalamasıyla karşılaştın İması, küreselleşme ve vergi 
rekabetinin gelişmekte olan ülkelerin vergi sistemlerinde yarattığı dönüşümün 
anlamını açıkça ortaya koymaktadır. OECD ülkelerinde gelir ve kar üzerinden 
alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 1975-2008 arasında %37 - 
%35 arasında değişerek 2008 yılında %35,6 olarak gerçekleşmişken, Türkiye’de 
1975 yılında %42’den 2008 yılında %23,9’a düştüğü görülmektedir.84

OECD-Türkiye vergi gelirleri istatistikleri içindeTürkiye’ningnıp ortalamasını 
tutturduğu tek alan sosyal güvenlik primlerinin vergi gelirleri içindeki payına 
ilişkin verilerdedir. Sosyal güvenlik ödemelerinin vergi gelirleri içindeki payının 
OECD ortalaması %25,3 iken, Türkiye ortalaması %25 olarak gerçekleşmiştir. 
Sosyal güvenliğe ilişkin temel bir sorun olarak algılanan bu durum, işverenler 
tarafından sürekli kamuoyunun gündemine getirilmekte, “sorun ”un çözümü ise 
emeğin enformalleşmesi, kamu sektörü dışında çalışanların yaklaşık yarısının 
kayıtdışı olarak istihdam edilmesi, alınan ücretlerin gerçek tutarları üzerinden değil 
asgari tutarlar üzerinden kayıt altına alınması, sigorta primlerinin ödenmemesi ya 
da öden(e)meyen primler için belirli aralıklarla sürekli a f  kanunları85 çıkarılması 
yöntemleriyle çözümlenmektedir.86

1980 sonrasının neoliberal politikaları adım adım sosyal devleti yok etti. 
12 Eylül mamulü 1982 Anayasası’na konulan emek örgütlenmelerine getirilen 
kısıtlamalar, grev, toplusözleşme haklarını görünürde var gösterip fiiliyatta yok 
eden yaklaşımlar, emeğin enfonnalleşmcsine imkan sağlayan her tür düzenleme, 
devletin istihdam sağlayıcı yatırımcı özelliğini budama... Bunların yanı sıra 
vergi-harcama politikalarında, emeğin aleyhine sermayenin lehine düzenleme de 
sosyal devleti berhava etti. Malum; dışa açılmak, rekabet gücü edinmek, onun 
için de emek maliyetini düşürmek, devletin bütçe üstünde emeğe aktardıklarını 
kesip sermayeye aktarmak, onu güçlendirmek gerekiyordu.87
84 Gelir ve kar üzerinden alman vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payının Türkiye’deki 

gelişimi, I975’te %42,3, I985’le %37, 1990’da %33,5, 1995’te %28, 2000'de 29,5, 2005’te 
% 21,8, 2006’da %21,6, 2007’de %23,7 ve 2008’de %23,9 olarak gerçekleşmiştir. OECD 
Üyesi Ülkelere İlişkin Çeşitli Vergi İstatistikleri, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/MTML/VI/ 
OECDIO.htm (22.02.2011).

85 Yusuf Keleş (202). “Yine Mi Af? Mükellefler Ne Zaman Vergi Öderler?”, Vergi Dünyası 
Deıgisi, S.249, s.75.

86 Cumhuriyet tarihinde yapılan en geniş kapsamlı mali a f  olarak 6111 sayılı Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı 
Kamın ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 13 Şubat 
2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilip, 25 Şubat 2011 tarihinde Mükerrer 27857 
Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

87 Mustafa Sönmez (2009). Teğetin Yıkımı Dünyada ve Türkiye 'de Küresel Krizin 2009 Enkazı ve 
Gelecek, İstanbul. Yordam Kitap, s. 133-134.
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Neoliberal politikalarla kamu harcamalarında “verimlilik” sloganlarıyla geniş 
halk kesimine kamu hizmeti olarak sunulacak hizmetlere ayrılan kaynaklarda 
yapılabilecek kısıntılarda sona yaklaşıldığından, dünya finans piyasalarında 
ortaya çıkan kriz nedeniyle borçlanma yoluyla elde edilecek kaynakların 
yükselen maliyetleri, kamu bütçeleri üzerinde yapılabilecek tasarruflar harcamalar 
tarafında değil gelirler tarafında alınacak önlemleri zorunlu hale getirmekte88 ve 
Türk kamu mâliyesi politikalarında kamu hizmetlerinde yararlandıkları halde 
vergilendirilmeyen toplumun üst gelir gruplarının, T.C. Anayasasında yer alan 
ödeme gücünü89 esas alacak şekilde vergilendirerek bedavacılık sorununa son 
verilmesini bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu nedenlerle kamu mâliyesi ve 
bütçe sisteminde üst gelir gruplarının bedavacılığına son verecek gerçek anlamda 
reform yapmanın tam zamanıdır. Bu reform ile 1980’li yıllardan itibaren iktisat 
ve maliye politikalarıyla yüksek rantlar elde etmiş olan sermayenin ve özellikle 
mali sermayenin vergilendirilerek, kamu harcamalarının en büyük kalemi haline 
gelen faiz ödemeleriyle kamu bütçe kaynaklarının toplumun küçük bir azınlığı 
olan bedavacı üst gelir gruplarına değil, toplumun geniş halk kesimlerinin refahını 
artıracak eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve altyapı harcamalarına aktarılabilecektir.,J0

vi) Bedavacılığın En Billurlaşmış Hali: VIP Vergi Dairesi Başkanlığı ya da 
Vergilemede Ayırma Kuramından Ayrımcılığa

Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren kamu mali sisteminde neoliberal 
küresel politikalara uygun olarak bedavacılık üzerine kurulmuş olan düzen, 
bir yandan kamunun gelir kaynakları olan vergilerin düşürülmesi suretiyle 
ülkenin uluslararası finans kaynaklarına bağımlı hale getirilmesi, diğer yandan 
ulusal merkezi mali gücün (Maliye Bakanlığının) parçalanarak dağıtılması 
politikalarına dayanmaktadır. Merkezi mali güç Maliye Bakanlığının yetkilerinin 
güçsüzleştirilmesi ve dağıtılması süreci 1980’li yıllarda başladı. Bu amaca 
hizmet etmek üzere Maliye Bakanlığından öncc Mazine Müsteşarlığı91 kopartıldı, 
5018 sayılı KMYKK ile Bakanlığın kamu harcamalarına ilişkin bütün yetkileri 
(denetim dahil) harcamacı kuruluşlara aktarıldı ve son olarak 2005 yılında
88 Ccvat Karataş (1995). "Fiscal Policy in Turkey: Public Debt and The Changing Structure of 

Taxation and Government Expenditure”, Çideın Balım, vd. (der). Turkey: Political. Social and 
Economic Challanges in the 1990s, Leiden: E. J. Brill içinde, s. 162.

89 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası mil vergi ödevi başlığını taşıyan 73’üncü maddesine göre, 
"Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. 
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.”

90 1990’ların başında % 25'ler düzeyinde olan yatırımlar, 1998 yılındaki istikrar programlarının 
başlangıcına kadar inişli çıkışlı olsa da korunmuştur. İstikrar programlarıyla ortaya çıkan kriz 
ve harcama tedbirleri sonunda toplam sabit sermaye yatırımlarının GSM H'ya oranının % l 7’nin 
altına düştüğü görülmektedir. H. Hakan Yılmaz (2007). İstikrar Programlarında Mali Uyumda 
Kalite Sorunu: 2000 Sonrası Dönem Türkiye Deneyimi, Ankara. TEPAV , s. 2 15.

91 Hazine M üsteşarlığının kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen 4059 sayılı Hazine 
Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da esas olarak 
Devletin nakit ve borç yönetiminden sorumludur, http://www.treasury.gov.tr (22.04.2011).
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Bakanlığın vergi gelirlerinin toplanmasına ilişkin birimi Gelir İdaresi Başkanlığı 
olarak Maliye Bakanlığından “yarı bağımsız” şekilde yapılandırıldı. Neoliberal 
politikaların yerleşmesi, üst gelir gruplarının bedavacılığına dayalı düzeninin 
kurumsallaştırması için gerçekleştirdiği son düzenleme ise İstanbul’da Büyük 
Mükellefler (VİP) Vergi Dairesi Başkanlığının kurulması olmuştur.92

Neoliberal küreselleşmeci dönemde üst gelir gruplarının vergi ödemedikleri 
halde kamu hizmetlerinde yararlanmada sınır tanımamalarının en açık örneği, 
vergilemede adaleti sağlamayı amaçlayan ayırma kuramının sermaye gelirleri 
sahiplerinin lehine ayrımcı bir vergilendirme sistemine (ayırma kuramından 
örgütlemede ayrımcılığa)dönüşümü ifade eden, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığı’nın kurulmuş olmasıdır. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 
ya da yaygın olarak kullanılan adıyla VİP Vergi Dairesi, IMF ve DB destekli 
programlarla kamu mali yönetiminin neoliberalizme uygun olarak “reforme” 
edilmesinde gelinen en son aşama ya da bedavacılık üzerine kurulu sistemin en 
kristalize/billurlaşmış halinin ifadesidir. Başka bir deyişle, VİP Vergi Dairesi, 
neoliberal anlayışa dayanan sistemin vergi ödemede en cimri davranan toplum 
kesimine kamu hizmetlerinin sunulmasında cömertlikte sınır tanınmamasının açık 
göstergesidir.93 Şüphesiz bütün vergi mükelleflerine en iyi hizmetin sunulması esas 
olmalıdır, fakat ülkede kamu hizmetlerinin maliyetine en az katkıda bulunanlara, 
en kaliteli hizmetin sunuluyor olması büyük bir çelişki arz etmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak İstanbul’da kurulmuş olan Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının kuruluşu “toplam vergi tahsilatının 
önemli bir parçasını oluşturan ve ekonomide belirli bir ağırlığı olan işletmelere 
sunulacak hizmetlerin düzeyi ve kalitesinin diğer mükelleflere sunulanın üzerinde 
olması ” gerekçesine dayandırılmaktadır. Bütün dünyada genel kabul gördüğü için 
Türkiye’de de mükelleflere özel “uygulama ve işlemler” geliştirmek amacıyla 
kurulmuş olan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, mükelleflere daha iyi 
hizmet sunarak mükellef davranışlarının pozitif yönde etkilenmesi suretiyle vergi 
gelirlerini artıracaktır.94

92 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 2006/10788 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile 01.01.2007 tarihinde faaliyete geçmiş olup, halen 843 mükellefi bulunmaktadır. Büyük 
Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı internet sayfaları, http://www.bmvdb.gov.tr/tr/index.php/ 
kurulu-nedenleri.html.(07.02.2011).

93 Neoliberal politikalar gereği mülkiyeti neredeyse bir yıllık gelirine devredilen TEKEL’e ait eski 
likör fabrikasında hizmete başlayan VİP Vergi Dairesinde görev yapan 200 personelin, 119’u 
Gelir Uzmanı olup, yalnızca 7 memur bulunmaktadır. Hizmetli, şoför ve güvenlik görevlisi 
olmak üzere 31 personel dikkate alındığında, VİP mükelleflerine hizmet veren personelin 
neredeyse tamamının lisans ve yüksek lisanslı olması, bedavacı kesime verilen hizmetin 
kalitesinde sınır tanımama niteliği daha açık onaya çıkmaktadır, http://www.bmvdb.gov.tr/ 
dosyalar/bmvdb_2010_faaliyet_raporu.pdf (07.02.2011).

94 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı internet sayfalan, http://www.bmvdb.gov.tr/tr/ 
index.php/kurulu-ııcdenleri.html (13.03.2011).
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Büyük mükelleflere özel “uygulama ve işlemler” ve dalıa iyi hizmetler sunma 
amacıyla kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının bankacılık ve 
sigortacılık (100), demir-çelik metal ve makina imalat (84), gıda (74, inşaat ve 
yapı malzemeleri (56), tekstil (55), sağlık (54), cam kimya temizlik ve kozmetik 
ürünleri (54), bilgisayar elektrik elektronik beyaz eşya (54), taşımacılık (49), 
otomotiv-lastik ve yan sanayi (46), gazete tv reklamcılık ve kağıt matbaa (43), 
akaryakıt (34), elektrik üretimi ve elektrik malzemeleri (27) , holding (27), 
turizm hizmet (27), perakende pazarlama sektörü (22), telekomünikasyon (15), 
içki tütün sektörü (11), kuyumculuk madencilik (6), mobilya (ağaç sek. dahil) (6) 
sektörlerinde toplam 843 mükellefe hizmet vermektedir.

6. Neoliberal Kuralsızlık (Deregülasyon) ve Denetimsizlik  
Sürecinde95 Kamu Mali Yönetim ve Denetimi: M erkezi Mali Güç 
M aliye Bakanlığının Dağıtılması ve Maliye Teftiş Kurulunun Vergi 
İnceleme Birimine İndirgenerek Kapatılması96

Türkiye’de 1980’lerde IMF, DB, OECD ve AB gibi uluslararası kuruluşların 
güdümünde kuralsızlık/deregülasyon ve denetimsizlik üzerine kurulu neoliberal 
politikalar doğrultusunda merkezi mali güç Maliye Bakanlığının zayıflatılması, 
denetimin ortadan kaldırılmasına ilişkin program devam etmektedir. 13 Aralık 
1983 tarihinde 188 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Hazine Genel
95 ABD’dc kuralsızlaştırma (deregülasyon) ya da “gönüllü uyum” sürecin uygulayıcılarının 

Temsilciler Meclisi Gözetim ve Devlet Reform Komitesine yaptığı savunma neoliberal izni adına 
tarihi bir önem taşımaktadır. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Alan Greenspan “rakiplerin 
birbirini denetlemelerinin neden işlemediğini, neyin yanlış gittiğini hala anlayabilmiş değilim, 
ben ve diğer kişiler inanılmaz bir şok içindeyiz...” derken , Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) 
Başkanı Christopher Cox “yatırım bankalarının kendi düzenlemelerini kendilerine bırakmak, 
başka bir kuruma gözetim/denetim yetkisi vermemek büyük bir hata idi. Gönüllü uyumun 
çalışmadığını öğrenmiş olduk”. Global Research, The Architects o f  Derivatives and Subprimes: 
Greenspan and Cox Confess, www.globa!research.ca/index.php?context=va&aid=1066l 
(22.03.2010).

96 Bu satırlar 132 yıllık Maliye Teftiş Kurulu’nun vergi inceleme birimine indirgenerek 
kapatılmasının hemen öncesinde yazılmıştır. Kamu mali yönetim ve denetim sisteminde bugüne 
ilişkin öngörülerimizin gerçekleşmiş olması, geleceğe ilişkin öngörülerimizden biri olan 
Türkiye’de mali denetimin ve IMF, DB ve AB tarafından kapatılan Maliye Teftiş Kurulunun, 
yeniden ve daha güçlii olarak kurulmasının koşulu, sermayenin ve üst gelir gruplarının 
bedavacılığa dayalı mali sistemin kurulmasının da koşuludur. 2001 yılında hazırlanan niyet 
mektubunda birbirinden ayrı addedilemeyecek iki kurum Hazine bürokrasisi ve IMF tarafından 
Maliye Teftiş Kurulunun kapatılacağı ifadesi Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanının müdahalesi 
ile metinden çıkarılmıştır. Ancak 2001 yılından on yıl sonra 2011 yılında Türkiye’nin 132 yıllık 
denetim biriminin fonksiyonlarından yalnızca birisi olan vergi incelemeciliğine indirgenerek 
kapatılmasına engel olunamamıştır. 2001 yılında dünyaya egemen olan neoliberal kuralsızlık 
ve denetimsizlik politikalarının zirve yaptığı dönemde engellenmiş olan bu durum, 2007 dünya 
finansal kriziyle birlikte sona eren kuralsızlık ve denetimsizliğin tam tersi politikaların yeniden 
kurallı ve denetimli dönemin başlangıcında Maliye Teftiş Kurulunun kapatılması dikkat 
çekicidir. Bu durum neoliberal kuralsızlık ve denetimsizlik döneminin az gelişmiş dünyada 
egemenliğinin henüz sona ermediğinin bir göstergesidir.
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Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği’nin 
Maliye Bakanlığından kopartılmasıyla başlayan merkezi mali gücün (Maliye 
Bakanlığının) dağıtılması süreci, 24.12.2003 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanmasından iki yıl sonra 1.1.2006 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 5018 
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile harcama alanındaki yetkilerini 
tamamen yitirmesiyle yeni bir aşamaya girmiştir. 5.5.2005 tarih ve 5345 sayılı 
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Gelirler 
Genel Müdürlüğü’nün Maliye Bakanlığı’ndan kopartılmasıyla, merkezi mali 
güç harcamacı kuruluşlarca hazırlanan bütçeler üzerine neredeyse göstermelik 
düzeltmeler yapan bütçeyle ilgili görevleri dikkate alınmazsa, artık yalnızca 
devlet muhasebe kayıtlarını tutmaktan sorumlu bir genel müdürlük konumuna 
indirgenerek fiilen lağvedilmiş durumdadır.

1980’li yıllarda nakit yönetimi ve borç yönetimini IMF’ye (Hazine 
Müsteşarlığına) bırakan Maliye Bakanlığında, 2003 yılında yine IMF, DB ve 
AB’nin dayatmalarıyla harcamaya ilişkin yetkilerini harcamacı kuruluşlara özerklik 
derecesinde yetki devretmek suretiyle bütçenin harcama alanındaki yetkilerinden 
soyutlanmış ve son olarak 2005 yılında Gelir İdaresi’nin kopartılmasıyla artık 
bütçenin gelir ayağındaki yetkilerini de yitirmiş, dolayısıyla bütçeyi oluşturan 
vergi, harcama ve borç yönetimi konusunda yalnızca sembolik yetkilere sahip olan 
ve yalnızca devletin muhasebe kayıtlarını tutmaktan sorumlu bir merkezi mali güç 
(Maliye Bakanlığı) kalmış durumdadır. Bu görev Maliye Bakanlığı’mn Muhasebat 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bir görev olup, anlamı Maliye 
Bakanlığı’nın fiilen bir genel müdürlük statüsüne indirgenmesidir.

Neoliberal maliye politikaları sonucunda bütçenin vergi, harcama ve borç 
yönetimine ilişkin bütün görevlerinden soyutlanan Maliye Bakanlığı adına 
denetim yapan Maliye Teftiş Kurulu’nun da Bakanlığın bütün görev alanlarından 
yalnızca vergi inceleme birimine indirgenmek suretiyle kapatılması, uluslararası 
kuruluşlar tarafından dayatılan neoliberal politikalara uygun düşmektedir.97 Ancak 
uygun olmayan şey 2007 dünya (inansal kriziyle kapitalist dünyada neoliberalizm 
tarafından bütün dünyaya dayatılan kuralsızlık ve denetimsizlik politikalarına 
rağmen Maliye Teftiş Kurulu’nun kapatılmış olmasıdır. Daha açık bir ifadeyle, 
neoliberalizmin ABD’dekuralsızlaştırma/deregülasyon ve denetimsizlik/“gönüllü 
uyum” ilkelerinin savunucuları Merkez Bankası (FED) Başkanı Alan Greenspan 
ve Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) Başkanı Christopher Cox’un Amerikan

97 Maliye Bakanlığı’nm 1859 yılında kuruluşunun hemen arkasından 1879 yılında oluşturulan 
Maliye Teftiş Kurulu’nun 10 Temmuz 2011 tarihinde 646 sayılı Kararname ile ortadan 
kaldırılmasıyla yalnızca Türkiye’nin mali denetim alanındaki ilk ve en önemli denetim ve 
yönetim geleneği değil Maliye Bakanlığının bizatihi kendisi ortadan kaldırılmaktadır. 27990 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış, 10 Temmuz 2011 tarih ve 646 sayılı Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname. Başbakanlık internet sayfaları, 
http://www.mevzuat.gov.tr/KHK.aspx (1 1.07.2011).
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Temsilciler Meclisi Gözetim ve Devlet Reform Komitesine karşı savunmalarında 
açıkça ifade ettikleri, kuralsızlık ve denetimsizlik uygulamalarının bir sonucu 
olarak kriz yaşadıkları itiraflarına rağmen Türkiye'de Maliye Teftiş Kurulu’nun 
kapatılmış olması dikkat çekicidir. Daha da dikkat çekici olan, bir numaralı halk 
düşmanı ilan edilen Greenspan’ı98 “şok” eden, Cox’u “şaşırtan” ve ancak krizle 
hatalarını fark edebildikleri, “denetimsizlik”, “gönüllü uyum”, “kurumların 
birbirlerini denetlemesi” ya da “yöneticilerin kendi kendilerini denetlemesi”ne 
dayanan neoliberal politikaların Türkiye’de hala uygulamasına devam ediliyor 
olmasıdır.99

Türkiye’de 1800’lü yıllarda dağılmakta olan bir imparatorluğun refleksi 
olarak Kıta Avrupası sistemine göre merkezi bir yapı içinde kurulmuş olan 
kamu mali yönetim ve denetim sistemi, neoliberal küreselleşmeci anlayışa ve 
Anglo-Sakson sisteme göre yeniden kurulmaktadır. Ancak Türkiye’de kurulmaya 
çalışılan yönetim sorumluluğu ilkesi denilen, denetim dahil yöneticiye bütün 
yönetim araçlarını verelim sonra hesap soralım şeklinde ifade edilen bu model, 
uygulanmış olduğu ülkelerde başarısızlığı nedeniyle terk edilmiş olan bir mali 
yönetim ve denetim modelidir. Ülkemize “reform” olarak ithal edilmekte olan 
model, 1980’lerde başta ABD olmak üzere bütün Anglo-Sakson dünyada egemen 
olan tamamen yöneticiye bağ(ım)lı, bağımsızlıktan yoksun, yolsuzluk ve 
usulsüzlüklere açık iflas etmiş “anglo-sakson” yönetim ve denetim modelidir.100 
Anglo-Sakson mali yönetim ve denetim modelinin ithal edilmesiyle, bütün 
harcamacı kuruluşlarda hakim olan denetimsizlikten başka bir anlam ifade 
etmeyen neoliberal postmodern denetim anlayışı Maliye Bakanlığı gibi en 
köklü kurumlara dahi yerleşmiş durumdadır. Çünkü neoliberal sistemde artık 
“performans denetimi var, mevzuata uymak zorunluluğu yo£”tur!101

Türkiye’de denetim birimlerinin prototipi olan Maliye Teftiş Kurulunun102

98 Stephen Lendman (2008).“Alan Grecııspan: Public Enemy Number One”, Global Research, 
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid= 10708 (30 .11.2008).

99 Global Research. The Architects o f Derivatives and Subprimes: Greenspan and Cox Confess, 
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=1066l (22.03.2010).

100 Denetimsizlik ya da denetim birimlerinin siyasi iktidarlar tarafından yönlendirmesine açık 
yapıda olmalarının yarattığı sorunlar, gerek dünyada gerekse Türkiye'de ve yakın geçmişte 
yaşanan olaylarla açığa çıkmış bulunmaktadır. Denetimin siyasi iktidar güdümünde çalışması, 
kuralsızlaştırma ve gönüllü uyum konusunda ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Alan 
Greenspan ve Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) Başkanı Christopher Cox’un itirafları, mali 
sistemin neoliberal anlayışa göre düzenlenmesinin sakıncalarım ortaya koymakladır.

101 Maliye Bakanlığı gibi mali kurallara uymanın en temel düstur olduğu bir bakanlıkta dahi 
5018 sayılı Kanun sonrasında Maliye Bakanlığı koridorlarında üst düzey yöneticilerin, 
"performans denetimi var, artık mevzuata ııyınak zorunda değiliz ' diyebilmeleri neoliberal 
sürece bürokratlarca sağlanan uyumun bir göstergesidir.

102 Maliye Bakanlığında ve Cumhurbaşkanlığında görev yapanlar anılarım yazdıklarında, 2000'li 
yıllarda IM F'ye verilen niyet mektubunda Maliye Teftiş Kurulunun lağvedileceği hükmünün 
Hazine Müsteşarlığı tarafından hangi amaçla yazıldığı ve metinden Maliye Bakanı ve 
Cumhurbaşkanının müdahalesiyle nasıl çıkartıldığı açıklığa kavuşacaktır.
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vergi inceleme birimi haline getirilerek tasfiyesiyle, merkezi mali güç Maliye 
Bakanlığının görev alanlarında bakan adına kamunun mali denetimini yapacak 
herhangi bir birim kalmamakta, kamu harcamalarının denetimi, en temel unsur 
bağımsızlıktan yoksun ve tamamen “yönetic ilere  bağlı iç d en e tç ile r ’’ ile “paraya  
bağlı bağım sız d e n e tilir  yapan çok uluslu şirketlere bırakılmaktadır. Kısaca kamu 
mali denetim sisteminde denetim, yöneticilere bağlı ve bağımlı iç denetçiler ile 
parayla denetim yapan küresel özel denetim şirketlerine bırakılmakta, denetimin 
asıl özü bağımsızlıktan yoksun bir mali denetim yapısı kurulmaktadır.

Kamunun mali denetiminde yaratılmaya çalışılan bu güdümlü yapının en 
temel amacı ise bedavacılık üzerine kurulu mali sistemde ortaya çıkan “yeni 
bedavacıların denetlenme olasılığının yüksekliği karşısında önlem alma 
ihtiyacıdır. Türkiye gibi uluslararası kuruluşların güdümünde maliye politikaları 
uygulayan bir ülkede mali denetim alanında görece bağımsız hareket edebilme 
niteliğine denetim birimlerinin bulunması neoliberal “düzen” için büyük bir 
tehdittir ve derhal ortadan kaldırılması bir zorunluluk teşkil etmektedir.

Maliye Bakanlığının görev alanları olan harcama, vergi, devlet malları ve 
devletin hukuk danışmanlığı alanlarından vergi hariç diğer alanlarda denetim 
ihtiyacının olmadığı, vergi alanında münhasıran vergi incelemesi yapmak amacıyla 
kurulmuş Hesap Uzmanları, vergi incelemesi ve teftiş görevleri olan Gelirler 
Kontrolörleri ve yerel düzeyde vergi incelemesi ve teftiş olan Vergi Denetmenleri 
olmak üzere 4.500 kişiden fazla denetim elemanı olduğu halde, vergi incelemesi 
alanında çok başlılık ve koordinasyonsuzluk bulunduğu gerekçesine sığınarak 
Maliye Teftiş Kurulu’nun Bakanlığın temel diğer görev alanlarından kopartılarak 
yalnızca vergi alanına sıkıştırılarak lağvedilmesiyle yapılmak istenen şey, başta 
yerel yönetimler olmak üzere kamu harcamaları alanında devam eden denetimsiz 
yapının yarattığı yolsuzlukların ortaya çıkarılması ihtimaline karşı bir önlem 
almak ve İç D enetim  B irim lerin in  “Y en i” Teftiş K urulları olarak yapılandırılması 
suretiyle denetim alanında kadrolaşmaktır.

Maliye Bakanlığında farklı görev alanlarında uzmanlaşmış bu denetim 
birimlerinin tek çatı altında toplayarak koordinasyonsuzluğa son vermek 
gerekçesiyle asıl gerçekleştirilmek istenen şey, neoliberal küreselleşmenin 
Türkiye’de tam olarak ortadan kaldıramadığı bağımsız, güçlü ve birikimli 
denetim  kadroların ın  tasfiyesi ve kam u kurum /arın ın  ve kam u harcam aların ın  
denetim i a lan ında  b ir  denetim  açığı yara ta ra k  bıı alcının denetim in i b ir kamıı 
hizm eti olm aktan çıkarılarak , kamunun mali denetiminin piyasalaştırılmasıdır. 
“Yeni proje” ile Türkiye’de ve bütün gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren, 
İngilizce “tlıe big four” olarak adlandırılan PriccWaterhouseCoopers(PWC), 
KPMG, Emst&Young ve Deloitte Touche Tohmatsu gibi çok uluslu küresel 
denetim şirketleri portföylerine Türk kamu mali yönetiminin denetimini 
çoktan almışlar, yerel yönetimlere yasal olarak yetkili olmadıkları halde
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danışmanlık olarak hizmet vermektedirler. Kısaca proje kam unun m ali denetim in  
p iyasa laştırılm ası ve çok  uluslu  şirketlerin  paza rı  haline getirilmesinden başka 
bir anlam ifade etmemektedir.103

Türkiye’de mali denetimin uluslararası kuruluşlar ve yerli “paydaşları”nın 
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılmasıyla asıl elde edilmeye çalışılan 
şey, neoliberal kuralsızlık, denetimsizlik, denetimin yalnızca görüntüsünün ve 
mümkünse güdümlüsünün egemen olduğu yö ne tic iye  bağlı iç denetim  ve paraya 
bağlı sözde  bağım sız dış denetim  sistemi kurmaktır. Böylece 1980’li yıllardan 
itibaren uygulanmakta olan, neoklasik arz yanlı iktisat ve kamu tercihi yaklaşımının 
anayasal iktisat anlayışı temelline dayanan ve Washington konsensüsü tarafından 
desteklenen neoliberal “istikrar” programlarıyla düzenlenmiş gelişmekte olan 
ülkelerde uygulanmakta olan politikaların sonuna gelinmiştir. Türkiye’nin mali 
yönetim ve denetim sisteminin çökmüş “anglo-sakson” model örnek alınarak 
kurulmak suretiyle, yö n e tse l sorum luluk ilkesi yönünden  sorunlu  b ir s is tem '04 olan 
“aşırı m erkezi m ali yöne tim  ” sorunu  “çözüm lenm iş” ve Dünya Bankası Türkiye 
Temsilciliği Danışmanı Peter N. Dean ve Türkiye’de 5018 sayılı Kanunun arka 
plandaki en önemli kişilerinden biri olan Robert de Koning tarafından ifade 
edildiği üzere “F ransız m a li sistem ine  göre  kurulm uş otan aşırı katı m erkezi m ali 
ya p ı s o ru n u ” çözülmüş olacaktır.105 Denetimde yapılmaya çalışılan bu modelle 
merkezi mali gücün (Maliye Bakanlığı’mn) ismi dışında varlığı kalmayacaktır.106
103 Türkiye’de kamunun denetimi ve mali denetim sisteminde “reform”/”yeniden yapılandırma” 

adı altında sistemin yapısının tamamen bozulması/deform anlamına gelen değişim üzerine 
kapsamlı bir çalışma için, Kamil Karatepe (2010). “Bürokratik Dokunulmazlığın İnşaası: 
Denetim Sisteminde “Reform” ve Teftiş Kurullarının Kaldırılması”, Mülkiye, Giiz/2010, C.34, 
s.91-121.

104 Robert de Koning (2007). Public Internal Financial Control. A European Commission Initiative 
to Bııihi New Structures o f  Public Internal Control in Applicant and Third-Party Countries, 
Belgium. Robert de Koning, p. 34.

105 Kamil Karatepe (2009). “Anglo-Sakson Denetim Sistemi Çökerken Tiirk Denetim Sisteminin 
Anglo-Saksonlaştırılması Üzerine Bir İnceleme”, Barış Övgün (der.). Kamu Yönetimi: Yapı 
İşleyiş Reform, Ankara. Ankara Üniversitesi Yayınları içinde, s. 199.

106 Maliye Bakaıılığı’nda denetimin IMF ve DB projelerine uygunolarak“reform’’a tabi tutulmasıyla 
ilgili iki senaryo söz konusudur. İyi senaryo yerel düzeyde görev yapan denetmenlere yalnızca 
vergi denetmeni değil muhasebe ve milli emlak denetmenleri de merkezi denetim elemanlarının 
sahip olduğu üçlü kararnameyle atanmak ve görev yeri itibariyle taşrada olmakla birlikte 
özlük hakları ve görevlendirilmeleriyle ilgili merkeze bağlanarak yerel denetim birimlerinin 
denetim görevinin gereğini yerine getirebilmek için gerekli olan bağımsızlığa kavuşturulması; 
kötü senaryo ise başta üçlü kararnameyle atanmak olmak üzere denetim için gerekli asgari 
bağımsızlığa hukuki anlamda tam olarak olmasa da yerleşmiş geleneksel kurallarla (teamüller) 
fiili olarak sahip olan merkezi denetim birimlerinin de yerel denelim birimleri gibi tamamen 
yöneticiye bağlı hale getirilmesi olacaktır. Maliye Bakaıılığı’nda vergi alanında kurulmaya 
çalışılan yapı, kurulması gereken ideal denelim yapsının nüvelerini de taşımaktadır. Kamunun 
mali denetim alanındaki merkez ve taşrada görev yapan bütün denetim birimlerinin, denetimin 
en temel niteliği olan “bağımsızlık” ve Anayasal kuruluş statüsü dikkate alınarak kurulması 
gerektiği gerçeği dikkate alındığında, ideal modelden çok da uzakta durmamaktadır.
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Sonuç Yerine: Türkiye’nin Temel Mali Sorunları ya da Üst Gelir 
Gruplarının Bedavacılığına Dayalı, Üretimsiz, Adil Bölüşümsüz, 
Parçalanmış ve Güçsüz Merkezi Mali Yapı Sorunlarının Çözümü

Türkiye’de iktisat ve maliye politikaları, 1980’lerde başlayan ve 1990-2000’li 
yıllarda artarak devam eden uluslararası kuruluşların güdümünde küreselleşme 
olarak adlandırılan yeni sömürgeci neoliberal politikalarla planlı, programlı, 
ısrarlı ve sürekli olarak “yeniden yapılandırılmaya” çalışılmaktadır. Yeni mali 
yönetim sisteminin ulaşmak istediği amaçlar IMF, DB, OECD ve AB olmak 
üzere uluslararası kuruluşların programlarında açık olarak yer almaktadır.

Türk kamu mali yönetiminin temel sorunu, üst gelir gruplarının kamu 
hizmetlerinden faydalandıkları halde vergi ödememelerinden kaynaklanan 
bedavacılık sorunudur. Bu sorun bir yandan kamu harcamalarının sağlam gelir 
kaynakları olan vergiler yerine borçlanma yoluyla karşılanmasına, diğer yandan 
borçlanmaların neden olduğu faiz ödemeleri dolayısıyla kamu hizmetlerine 
aktarılması gereken kaynakların üst gelir gruplarına aktarılması dolayısıyla 
toplumsal refahın azalmasına neden olmaktadır. Türkiye’de 1990’lı yılların 
ikinci yarısından itibaren daha açık bir şekilde görüldüğü üzere, borçlanmanın 
dış kaynaklardan sağlanması aynı zamanda ülkenin ekonomik, toplumsal ve 
siyasi yapısını uluslararası güçlerin dayatmalarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. 
Üst gelir gruplarının bedavacılık sorunu ve uygulanan yanlış kur politikalarının 
yarattığı asıl sorun ise kaynak yetersizliği nedeniyle yatırımlara aktarılması 
gereken fonların ekonomide üretken alanlar yerine ithalata aktarılması ve dışarıya/ 
ithalata bağımlı, üretimden kopuk ekonomik yapıdır. Bu üretim modelinin 
ekonomide yarattığı sonuç ise kamu bütçelerinde açık, dış ticaret açığı, cari açık, 
üretimsizlik, yatırımsızlık, işsizlik ve adil olmayan gelir dağılımı olmaktadır. 
Neoliberal küreselleşmenin bedavacılığa dayalı ekonomik ve mali sistenim 
yarattığı sonucun göstergeleri ise ne Loernz eğrisi, ne Gini katsayısı, ne de gelir 
dağılımı yüzdeleridir. Dünyanın 17. büyük ekonomisi ve dünya milyarderler 
liginde 6. iken ve BM insani gelişme endeksinde 83.’lüktür.

Neoliberal reçetelere dayanarak iktisadi ve mali alanda yapılan ekonomik 
alanda yapılan “reform”lar, Devletin “sosyal” olma niteliğini aşındırmış; siyasi, 
sosyal ve yönetsel alanda dayatılan koşullar ise Anayasanın başlangıcında 
belirtilen “Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak; 
hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin karşısında korunma göremeyeceği” 
temel ilkesini çiğneyerek, “bağımsız, üniter ve merkezi bir ulus Devlet olma 
özü ile demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti temel nitelikleri”ni ciddi 
olarak aşındırmıştır. Küresel neoliberal politikalara ve üst gelir gruplarının 
bedavacılığı üzerine kurulmuş olan sistem. Devleti ekonomik yönden zayıflatarak 
borç ödemekten (faiz dışı fazla vermekten), üretim ve yatırım yapamaz hale 
getirmekte; politik açıdan yasama ve yürütme gücünü ipotek altına almakta ve
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devletin “bağımsız”, “üniter”, “merkezi”, “ulusal”, “demokratik, laik ve sosyal 
bir lıııkuk devleti” niteliklerini ortadan kaldırmaktadır.

Zamanı gelmiş fikirden daha giiçlii bir şey yoktur'01 gerçeğinden hareketle, 
Anglo-Sakson kapitalizminin krize girdiği, ülkeler ve bloklar arasında yeni 
korumacılık ve döviz kuru savaşlarının yaşandığı, yeni uluslararası (inansal 
düzen tartışmalarının olduğu bir dönemde, ABD, AB, Çin ve Rusya’nın enerji 
havzaları üzerinde hegemonya mücadelesinde savaşın olasılık olmaktan 
çıktığı bir zamanda. Yakın Doğu’nun ve BOP projelerinin tam ortasında yer 
alan Türkiye’nin bölgesinde varlığını ve gücünü koruyabilmesinin tek koşulu 
ekonomik ve mali olarak güçlü bir yapıya sahip olmasından geçmekledir. Bunun 
için öncelikle olarak yapılması gereken ise, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye’de 
uygulanan neoliberal politikalara dayalı üst gelir gruplarının bedavacılığı üzerine 
kurulmuş ekonomik ve mali sistemin yeniden kurulmasıdır. Buıııın için:

Ekonomik yapıyı dışa bağımlı olmaktan kurtarmak, kayıtdışılığa son vermek, 
sağlam gelir kaynakları (vergiler) ile finanse edilen bir mali yapı kurmak için, 
bütün çağdaş ülke mali sistemlerinde yer alan, Türk mali sisteminde 1984 yılına 
kadar olduğu halde 2984 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmış, 4369 sayılı yasa 
ile 1998 yılında yeniden sisteme yerleştirilmeye çalışılmış fakat önce uygulanması 
ertelenmiş, daha sonra 4792 sayılı yasa ile 1.1.2003 tarihinde tamamen ortadan 
kaldırılmış olan “vatandaşların gelir-harcama-tasarruf ve servet artışları arasında 
bağ kuran bir vergilendirme sistemi kurulmalı;

1980’lerden itibaren merkezi mali güç Maliye Bakanlığını sürekli zayıflatma 
ve dağıtma amacına yönelik, olarak düzenlenmiş. Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yeniden düzenlenerek, 
harcama, vergi, devlet malları alanlarındaki mali denetim birimleri bağımsız ve 
anayasal güvenceye kavuşturulmuş bir yapıda yeniden kurulmalı;

Ekonomiyi borca bağımlı olmaktan kurtarmak ve sağlam gelir kaynaklarına 
kavuşturmak için 1980’lerden itibaren biriken ve vergilendirilmemiş kaynaklardan 
edinilmiş servetler üzerinden bir defalığına % l-2 oranında vergi alınmalı;

Türk ekonomisinde yapısal sorunlar yaratmakta olan Gümrük Birliği, döviz 
kurlarının belirlenmesi ve sermayenin sınırsız hareketliliği politikaları yeniden 
gözden geçirilmeli;

Devleti “zorunlu bir fena”, ulus devleti ise “ortadan kaldırılması gereken 
bir unsur” olarak gören, uluslararası kuruluşlar tarafından dayatılan neoliberal 
anlayışın yerine, tasarrufa, yatırıma, üretime ve adil bölüşüme dönük iktisat ve 
maliye politikaları takip edilmelidir.

107 Victor Hugo.
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EK:1 - Türkiye’de Mali Denetim ve Maliye Teftiş Kurulunun 
Kırşehirleştirilmesi108

07.05.2008 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun İle Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısıyla, 
gündeme gelen Maliye Teftiş Kurulu’nun kapatılması, 10 Temmuz 2011 tarih ve 
646 sayılı Vergi Denetim Kıırıılıı Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ile gerçekleşmiştir.

Maliye Bakanlığının ve Türkiye’nin denetim alanındaki 132 yıllık prototipi 
Maliye Teftiş Kurulunun yalnızca vergi denetim birimi olmadığı, başta OECD 
ülkeleri olmak üzere uluslararası uygulama örneklerinde her ülkede birden çok 
denetim birimi (ABD’de sekiz (8), Almanya'da dört (4), Fransa’da beş (5), 
İngiltere’de yedi (7) ve İspanya’da beş (5) farklı birim) bulunduğu gerçeği ve 
Maliye Teftiş Kurulu’nun harcama, devlet malları ve devletin hukuk danışmanlığı 
alanlarının teftişi ve soruşturma görevleri olduğu göz ardı edilerek, vergi 
denetimlerinde “çok başlılık” gerekçesiyle ortadan kaldırılmaktadır.109

Maliye Teftiş Kurulu’nun kaldırılmasının temel amacı, IMF, DB ve AB rapor 
ve anlaşmalarında ifade edildiği gibi, merkezi mali güç Maliye Bakanlığının ve 
Türkiye’deki denetim geleneğinin en önemli temsilcisinin ortadan kaldırılarak 
kuralsızlaştırılmış (deregtile edilmiş) ve denetimsizleştirilmiş neoliberal 
küreselleşmeci anlayışa uygun mali yönden zayıf ve yönlendirilebilir bir devlet 
yaratmaktır. “Yeni proje” kamu mali denetiminde gerçekten bir reform yapmayı
108 Türkiye’de denetim sisteminde uluslararası kuruluşların güdümünde yapılmaya çalışılan 

“reform” konusu, Mi'dkiye Dergisi' nin 268’inci sayısında yayımlanan “Bürokratik 
Dokunulmazlığın İnşaası: Denetim Sisteminde "Reform" ve Teftiş Kurullarının Kaldırılması" 
başlıklı yazımızda kapsamlı olarak incelenmiştir.

109 Türkiye’de mali denetim alanında 1879 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdüren Maliye Teftiş 
Kurulu’nun 125'iııci kuruluş yıldönümünün yapıldığı yıldan bir yıl önce 2003 yılında. ABD 
Teftiş Kuralları (Genel Müfettişlik) 25’nci kuruluş yıldönümünü kutlamışlardı. Maliye Teftiş 
Kurulu’nun kuruluş yıldönümüne katılan ABD Büyükelçisi Eric Edeimaıı etkinlikte “umarım, 
130'ncu yılınızı da kutlarsınız” diyerek, bir temennide mi yoksa Maliye Teftişi Kurulu’nun 
IMF Anlaşmalarına da konu edilen kapatılması konusunda bir tespitte ıııi bulunduğu şeklindeki 
karışıklık açıklığa kavuşmuş bulunmaktadır. Temel soru sudur: ABD’de 1978 yılında 12 federal 
kuruluşta “Genel Müfettişlik Yasası (Inspector General Act)” ile kurulmuş olan teftiş kurulu 
sayısının bugün 73’e, müfettiş sayısının 12.600’e çıkarılmış olması, 1988, 2003 ve 2008 
yıllarındaki yasa değişiklikleriyle bu kurulların yetkilerini sürekli artırırken, Türkiye’de 1879 
yılında kurulmuş olan Teftiş Kurulları neden kaldırılmak istenmektedir? Her alanda “ Küçük 
Amerika” olmaktan övünç duyulan Türkiye’de, teftiş kurulları konusunda “Büyük ABD’niıı 
tam 100 yıl ilerisinde yer alınıyor olmaktan dolayı duyulan mahcubiyet mi yoksa yapılmış 
ve yapılacak usulsüzlük ve yolsuzlukların tespit edilmesi olasılığının yarattığı korkudan mı 
kaynaklanmaktadır?
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amaçlamış olsaydı, Maliye Bakanlığı’nda harcama, vergi, devlet m alları ve 
devletin  hukuk danışm anlığ ı denetimi yapmaktan sorumlu ve genel görevli 
denetim birimi Maliye Teftiş Kurulu, Genel Müdürlüklere bağlı olarak görev 
yapan Bütçe Kontrolörleri, Muhasebat Kontrolörleri, Milli Emlak Kontrolörleri ve 
Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak çalışan Gelirler Kontrolörleri ile Bakanlık 
örgütünün taşra teşkilatının en üst amiri Defterdarlara bağlı olarak çalışan 
Muhasebe Denetmenleri, Milli Emlak Denetmenleri ve Vergi Denetmenleri 
(Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde) ile Vergi Dairesi Başkanlarına bağlı 
olarak çalışan Vergi Denetmenlerini “tek çatı” altında toplayarak, hem denetim 
birimleri arasında var olduğu iddia edilen koordinasyon sorunları çözülür, hem 
de yerel düzeyde görev yapan denetim elemanları denetimin en temel unsur olan 
bağımsızlığa kavuşarak denetim kalitesi ve kantitesi artırılmış olurdu. Ancak bu 
yapılmadığı gibi Maliye Bakanlığının vergi denetimi dışındaki harcam a, devlet 
m alları ve devletin  hukuk danışm anlığ ı denetimleri yok sayılmakta ve bu alanlar 
bilinçli olarak denetimsiz bırakılmaktadır.

Denetimde “yeni yapılanma” projesiyle ilgili sorulması gereken temel 
soru şudur: Maliye Bakanlığı denetim alanında yalnızca vergi denetimi mi 
yapmaktadır? ya da denetim birimleri arasında koordinasyonsuzluk yalnızca vergi 
denetim alanında mı mevcuttur? Bakanlık ölçeğinde bir koordinasyonsuzluk 
ve “çok başlılık” sorunu varsa, bu sorunun harcama, vergi, devlet m alları ve 
devletin  hukuk danışm anlığ ı denetim i alanlarının tamamında olması gerekmez 
mi? Çünkü harcama, vergi ve milli emlak olmak üzere Bakanlığın bütün görev 
alanlarında merkezde Bakana bağlı (Maliye Müfettiş, Hesap Uzmanları) iki 
(2), genel müdürlere bağlı (Muhasebat Kontrolörleri, eski Bütçe Kontrolörleri, 
Milli Emlak Kontrolörleri ve Gelirler Kontrolörleri) dört (4) denetim birimi ile 
yerel düzeyde yöneticilere bağlı görev yapan (Muhasebe Denetmenleri, Milli 
Emlak Denetmenleri ve Vergi Denetmenleri) üç (3) denetim birimi olmak üzere 
dokuz (9), buna 5018 sayılı Kanun ile kurulan İç Denetçiler dahil edildiğinde 
on (10) ayrı denetim birimi mevcuttur. Mali denetim alanında çok başlılık 
ve koordinasyonsuzluk sorunu varsa bu Maliye Bakanlığı görev alanında 
bulunan on (10) ayrı denetim birimi arasında olması gerekmez mi? Denetimde 
koordinasyonsuzluk sorunu varsa tek çatıda birleştirmenin bütün denetim 
birimlerini kapsaması gerekmez mi?

Türkiye’de denetimin ve teftiş kurullarının prototipi Maliye Teftiş Kurulu’nun 
Bakanlığın harcama, vergi, devlet malları ve devletin mali danışmanlık işlemlerinin 
denetiminden yalnızca vergi inceleme birimine indirgenerek kapatılması, 
Maliye Teftiş Kurulu’nun “K ırşeh ir leş tir ilm esi" ya da cezalandırılmasıdır.110

110 “Kırşehirleştirme" kavramı, ilk kez 1960 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi (M ülkiye)’nin 
meslek yüksek okulu haline getirilerek cezalandırılmak istenmesiyle, Aziz Nesin tarafından 
Akşam Gazetesinde 10.02.1960 tarihinde kaleme alman “Üniversite’nin Kırşehri” yazısında
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Kırşehir hangi gerekçeyle il statüsünden ilçe statüsüne indirilmişse, A.Ü. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi hangi gerekçeyle yüksekokul haline getirilmek istenmişse, 
Maliye Teftiş Kurulu da aynı gerekçeyle vergi inceleme birimine indirgenerek 
kapatılmaktadır.1"

Merkezi mali güç Maliye Bakanlığı’nın ve Maliye Teftiş Kurulu’nun 
dağıtılmasına ilişkin sorulması gereken sorular şunlardır: Maliye Bakanlığı’nda 
ve devamında diğer bakanlıklarda 2004 yılından bu yana kaldırılmaya çalışılan 
teftiş kurullarının görev alanında bulunan, kuramların idari yönden teftişi ve 
soruşturmaları kim yapacaktır? Soruşturmalarla yargı sürecine kanıtları hangi 
uzman kuruluşlar tarafından taşınacaktır? Uluslararası kuruluşların direktifleriyle 
kurulan ve Yeni Teftiş K urulları olarak yapılandırılmaya çalışılan İç D enetim  
B irim leri mi? Yoksa “Dört Büyükler” ya da “The Big Four” olarak adlandırılan 
paralı “bağımsız” denetim yapan çok uluslu şirketler mi? Neo-Anayasa 
tartışmalarında unutulmaması gereken en önemli düzenleme, “kam u kurum lan ılın  
denetim inin  b ir  kam u hizm eti, do layısıy la  m em urlar e liyle ya p ılm a sı” gereken 
bir görev olduğuna ilişkin “engel” kaldırılarak, kamunun denetiminin çok uluslu 
şirketlerin alacakları para karşılığında verecekleri “bağımsız” denetimin önü 
derhal açılması olmaktadır.

kullanılmıştır. 2011 yılında, aradan geçen yarım yüzyıllık zaman içinde Kırşehirleştirme 
denetim alanında Türkiye’nin en köklü teftiş kurulu Maliye Teftiş Kurulu’nun Maliye 
Bakanlığı’nın bütün görev alanında denetim yapmakla yetkili iken yalnızca vergi denetim 
birimi haline getirilmesiyle devam etmektedir. Maliye Teftiş Kurulu’nun cezalandırılması 
henüz tamamlanmamış olup, Kırşehir/eştirme süreci Vergi Denetim Kurulu’nun Bakana bağlı 
olmaktan çıkarılarak Gelir İdaresi Başkanlığı 'ııa bağlı birbirini haline getirilerek tamamlanacak 
ve denetim alanında ABD’ye örnek olmaktan, ABD’niıı eski denetim modelinin örnek alınmak 
suretiyle IMF ve ABD yetkililerine karşı örnek alınmaktan yaşanan mahcubiyete son verilmiş 
olunacaktır.

111 Kırşehirleştirmenin gerekçesi konusunda Aziz Nesin’e göre “tek parti sistemine hasret çeken 
iktidarlar karşılarında şahsiyet sahibi insanların bulunmasını istemezler ve eğer şahsiyet sahibi 
insanlar varsa, bu şahsiyet sahibi insanların gururlarını ve şahsiyetlerini kırmak için, her fırsattan 
istifade ederler, hatta fırsat bulamazlarsa, ihdas ederler.” Aziz Nesin (1960) “Üniversitc’ııin 
Kırşehri”, Akşam Gazetesi, 10.02.1960 aktaran Fehmi Yavuz (1981) “Üniversitenin Kırşehri 
Siyasal Bilgiler Fakültesi”, Prof. Dr. Ahmet Şükrii Esmer'e Armağan, A.Ü. S.B.F. Yayınları, 
s.337.
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Ülkemizde Yönetim -  Yönetilen İlişkilerine 
Halkla ilişkiler Açısından Kısa Bir Bakış

Metin Kazancı*

Geniş kapsamlı yönctim-yönetilen ilişkileri içinde çok önemli bir yer tutmaya 
başlamış olan halkla ilişkiler uygulamaları yalnızca bir iletişim olayı değildir. 
Halkla ilişkilerin kamu yönetimiyle, siyasal sistemle, genel sosyolojiyle, psikoloji 
ile çok yakından bağıntısı bulunmaktadır. Ama onun asıl varlık nedeni siyasal 
otoritenin, yönetimin; uyruğuna (tebaaya), yurttaşına verdiği önem sonucu ortaya 
koyduğu eylem ve işlemdir. Bu nihai çaba halkla ilişkilerdir ve o, bir siyasal sistem 
içinde demokrasinin bir türevidir. Demokrasinin kurallarına uygun olarak ortaya 
çıkan yönetimin kendini tanıtma ve halkı anlama çabasıdır. Halkın değerinin bir 
belirtisidir. Halkın gücünün bir yansımasıdır. Bu nedenledir ki halkla ilişkileri 
yalnızca bir iletişim olayı olarak görüp ele almak yanlış olur. Bu konteks içinde 
yapılacak bir tanım da eksik kalır. Bu açıdan bir değerlendirme yapıldığında 
görürüz ki yönetilenin sahip olduğu kuvvet, yönetim karşısındaki gücü içinde 
yaşadığı siyasal sistemin bağımlı değişkenidir. Halkla ilişkiler açısından 
söylemek gerekirse, yönetilenin sahip olduğu güç kurulu demokrasinin izin 
verdiği ölçüde geniş ve yaygındır. Dolayısıyla halkla ilişkilerde yönetilenin gücü 
demokrasiye endekslidir. İşte bu nedenlerle halkla ilişkiler çok yönlülüğü bulunan 
“ interdisipliner” ve çok şeyle bağıntılı bir uygulama bütünüdür. Günümüzde bu 
özellikleriyle ortaya koyduğumuz halkla ilişkilerin tarihimizde ve yakın geçmişte 
ülkemizdeki görünümü nasıldır? Bugün bu konuda nereye geldik? İşte şimdi 
yanıtlamak istediğimiz temel sorunlar bunlardır.

Bir ülkede halkla ilişkilerin nasıl uygulandığı, nasıl değerlendirildiğini 
anlayabilmek için genel olarak iki temel ölçüt kullanılır. Bunlardan ilki ve 
kuşkusuz çok önemlisi siyasal sistemin; halkı, yönetileni, yurttaşı, tebaa’yı nasıl 
gördüğü, onu hem kuramda hem de uygulamada nereye oturttuğudur. Dolayısıyla 
denebilir ki devlet-halk etkileşimin fonksiyonu yani temel değişkeni siyasal 
sistemin ta kendisidir: Çünkü bundan sonradır ki devlet, siyasal sisteminin isteği 
ve izni doğrultusunda kendisini halkın etkisine açacak ya da açmayacaktır. 
Sözgelimi krallık sisteminde kralın dediği yasadır. Devleti, yapı ve işleyişiyle 
kral temsil eder ve yaşatır. XIV. Louis’nin “Etat c ’est moi - Devlet benim” sözü 
tam anlamıyla bu siyasal saptamayı, bu gerçeği yansıtmaktadır. İkinci nokta ise 
halkın siyasal iktidara yaklaşımı onu nasıl görüp yorumladığıdır. Siyasal iktidarın
* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, e-posta: kazancimetin@yahoo.com
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ne için var olduğu, ana görevinin ne olduğu ve bu iktidar karşısında kendi konumu 
ikinci noktanın temel parçalarıdır. O halde bu siyasal girişe bağlı olarak denebilir 
ki halkla ilişkiler uygulamasının özgün sorunlarını açıklayabilmek için her 
şeyden önce iki konunun açıklığa kavuşturulması gerekir. Yani halkın yönetimden 
beklentileri açıklanmalı. Yönetimin bu beklentilere karşılık verebilme gücünü 
ortaya koyan kurulum ve çalışma biçimi ortaya konulmalıdır. Ve yine bu iki 
noktaya açıklık getirildiği ölçüde ülkemizde halkla ilişkilerin hangi koşullarda 
nasıl uygulandığını, halkın yönetime karşı tutumunun ne olduğunu anlamak 
mümkün olacaktır. Bu temel sorulara cevap vermek için başka bilim alanlarına 
yollama yapmak ve özellikle de toplumsal yapımızın belirgin özelliklerini 
açıklamak gerekecektir. Belirli bir dönemde son bulan siyasal rejimler etkilerini 
gelen sisteme aktarır ve bir süre onların bünyesinde kurum ve alışkanlıklarıyla 
yaşarlar. Cumhuriyetin halkla ilişkileri için Osmanlı’yı temel özellikleriyle 
bilmek gerektiği kuşkusuzdur. Belirli ölçüde reddetsek de hem tarih açısından 
hem de sosyolojik olarak mirasçısı olduğumuz Osmanlfyı halkla ilişkiler 
konusunda da incelemek bugünkü halkla ilişkiler sorunlarımızı anlamada bize 
çok yardımcı olacaktır.

A. Osmanlı’da Durum

Tıpkı çağdaşı ülkelerde olduğu gibi Osmanlfda da planlı bir halkla 
ilişkiler uygulaması yoktu. Bu dönemin siyasal yapısı ve yönetim-halk ilişkisi 
kendiliğinden yürüyen ve tümüyle siyasal otoritenin isteğine kalmış neredeyse 
tek taraflı bir uygulama niteliğinde idi. Siyasal iktidarın yani halife-sultanın 
Allah adına davrandığı savı ve bunun halk tarafından benimsenmesiyle, halkın 
kural koyma yetkisi elinden alınmış olmaktadır. Bırakın kural koymayı, halkın 
basit isteklerde bulunması bile bundan böyle olanaklı değildir. Halife-sultan adı 
üstünde, dinsel kurallara uymak zorunda olmasına karşın dünyevi sorumluluğu 
bulunmayan, kimseye hesap verme durumunda olmayan bir otorite idi. Çünkü
0 bütün eleştirilerin ve yanlışlıkların dışında tutulmakta idi. Padişahın tek 
sorumluluğu tanrıya karşı olup, o da bu dünya ile ilgili değildi. Ancak halka karşı 
güzel, eşit ve hakkaniyetli davranmak gerekli idi. Dini hukuka göre yani şeriata 
göre davranmak temel ilkeydi.' Devletin gücünü bu ilkeye göre yönlendirmek ve 
kamusal eylem ve işlemleri bu ilkelere göre yürütmek önemli bir dini görev ve 
zorunluluk olmuştu. Kuran’ın Nisa Suresinde “Allah size insanlara hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emreder” hükmü bulunmaktadır. Kuran ile 
konulmuş bu ve benzeri yönetsel kurallar padişahı bağlayan genel dini emirler ve 
hükümlerdir.2 Bu aşama, OsmanlI’nın yönetilen ile olan ilişkisinde birinci önemli 
duraktır. Ayrıca bu aenel kuralın ayrıntılandırılması ve uygulama kurallarını
1 Halil İNALCIK. Osmanlt İmparatorluğu Klasik Çağ, YKY, İstanbul, 2003, s.77vd.
2 Bernard LEWIS, Ortadoğu, (Çev.S.Kolay) 2 .Bası. Arkadaş Yay., İstanbul, 2005, s.140.
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koyma yetkisi sultana bırakılmıştır. Yani ana ilkeden ayrıntıya inilmesi sırasında 
gerekli kurallar padişah iradesi ile doldurulmakta idi. Buna “Sultani Hukuk” 
deniyordu.1 Sultani hukuka en güzel örnek olarak adaletnameleri gösterebiliriz. 
Adaletnameler padişah tarafından yayınlanan, yöneticilerin halka adil ve eşit 
davranmalarını buyuran, olayları kurallarla ilişkilendiren padişah iradeleridir.4 
Bunu yerine getirirken padişah ne bir etkiye maruzdur ne de bir halk baskısına. 
Ortada yalnızca bir dilekçe ya da saygı dolu bir reaya dileği vardır.Hepsi o 
kadar. Adaletnamelerin halka duyurulması şarttır ve bu görev asıl olarak kadılara 
verilmiştir. Konuyu halka duyurmada sistemin çok duyarlı ve titiz davrandığı, 
herkesin duyması için çaba gösterildiği anlaşılmaktadır. Adaletnamelerde 
zaman zaman şeyhülislamın da onayı bulunurdu.5 Zaten Padişahı bağlayan en 
önemli dünyevi önlem şeyhülislamlık kurumu idi.Onun da etkisi kişiden kişiye 
değişiyordu. Birazdan Şikayet Defterleri konusunu işlerken göreceğimiz gibi, 
merkezi bürokrasiye kimi kişi ve kurumlan halkın şikayet etmesi olası ise de 
Osmaıılı'nın halkı ile ilişkisi tek yönlü, asimetrik bir ilişki idi..Osmanlfda 
devlet-halk ilişkisi yöneten ağırlıklıdır. Yani Osmanlı modeli tüm öteki monarşik 
modeller gibi devlet daha doğrusu padişah merkezlidir. Bu da, not edilmesi 
gereken ikinci önemli noktadır.

Halkın sorunları, başlangıçta, bizzat beyle halkın yüz yüze ilişkisi ile 
çözülebiliyordu. Osmanlı’nın ilk yıllarında özellikle Osman (1299-1326) ve 
Orhan (1326-1360) döneminde halkın bu hanlarla yüz yüze gelerek istek ve 
dilekte bulunması, şikayetlerini bildirmesi doğal ve geleneklerin izin verdiği bir 
uygulama idi. İlk dönemlerde Osmanlı beylerinin son derece sade ve gösterişsiz 
bir yaşamları vardı.Bey ile halk iç içe, yan yana yaşamaktaydı.Bir başka deyişle 
bir ölçüde halk ile beyin yaşamı ve sorunları arasında pek büyük fark yoktu. 
Bey, halktan mal mülk, yaşam biçimi ve en önemlisi saygınlık açısından 
farklılaşmamış idi. Örneğin hem Osman’ın hem Orhan’ın mal varlıkları birkaç 
koyun ve birkaç kap kacaktan ibaretti. Bunlara, malını mülkünü sağa sola ve 
yabancı devlet adamlarına armağan olarak gönderen, doğru dürüst mal varlığı 
olmayan I.Muratı da (1360-1389) eklemek yanlış olmayacaktır.6 Ancak ne var 
ki, okuma yazma bilmeyen Osmanlı’nın bu ilk üç padişahından sonra durum 
değişir. Yıldırım Bayezit'le (1389-1402) birlikte halktan farklı, biraz da halktan 
uzak yaşama biçiminin başladığını görmekteyiz.7 İstanbul’un alınışıyla birlikte 
ise durumun tümüyle değiştiğini, yönetimin halka karşı tutumunda önemli 
yenilik ve değişiklikler olduğunu bilmekteyiz. Fatih’le birlikte artık imparatorluk
3 Halil İNALCIK, a. g. e . , s.79.
4 Halil İNALCIK, Osmanlı 'da Devlet, Hukuk,Adalet,Eren Yay.,İstanbul, 2000.S.75.
5 a .k ., s.70
6 Mustafa NURİ PAŞA, Netayic iil Vukuat /- // , TTK, Ankara, 1992. s.20.
7 HAMMER, Büyük Osmanlı Tarihi I, Çev. M. Ata, Hikmet Neşriyat. İstanbul, 1991, s. 110; 

Michel de MONTAIGNE, Denemeler, (Çev. S.Eyüboğlu) Cem Yay. İstanbul. 1982, s.223.
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dönemi başlıyordu. Bir kere Fatih Sultan Mehmet artık sokaklarda dolaşabilecek 
zamana sahip biri değildi.8 Ayrıca sultanın güvenliği ön plana çıkmıştı. Fatih’in 
seveni kadar sevmeyeninin de olması artık çok doğaldır. Dolayısıyla sultanın 
güvenliğiyle ilgili özel önlemler gerekmektedir. Bu amaçla oluşturulan koruma 
birimleri ve kurumlar, padişahın halkla ilişkisinde önemli bir başka engeldir. 
Bundan böyle bu koruma ve korunma anlayışı, halkla ilişkiye önemli sınırlamalar 
getirdiği gibi yönetimin en tepe noktasında bulunan karar alıcısının yani padişahın 
bilgi belleğinin genişlemesine de engel olan önemli bir etmendir. İşte Fatih’in 
aldığı ya da almak zorunda kaldığı alanımızla ilintili birkaç önemli karar ve 
uygulama :

İstanbul’un alınışından sonra Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) yaptığı 
düzenlemelerle, aldığı kararlarla bazı uygulamaları yasaklamıştır. O güne değin 
herkese açık olan, özellikle halka açık olması nedeniyle de ilginç bir halkla 
ilişkiler örneği oluşturan, divan toplantılarıyla ilgili bazı sınırlamalar, bazı 
yasaklar getirilmiştir. Örneğin bir Türkmen toplantı sırasında divan odasına 
kadar girip elinde bir dilekçe ile “Devletli hünkar lıanginizdir ? ” diye sorar. 
Fatih, kendisinin o sırada divanda bulunan yöneticilerle karıştırılmış olmasından 
son derece rahatsız olmuştur. Bu sözlerden çok hiddetlenmiş ve aynı zamanda 
üzülmüştür. Sonuçta divanda vezirlerle toplanmayı ve bu toplantıları halka 
açmayı, toplantılara halkı davet etmeyi yasaklar. Bundan böyle divan padişahsız 
toplanacak ancak halk gerektiğinde yine divana başvurabilecektir ve toplantılara 
sadrazam başkanlık edecektir. Fatih Sultan Mehmet bundan sonra bu toplantıları 
bir süre kafes arkasından izlemiş daha sonra da boşvertrıeye başlamıştır.9 IJnlü bir 
tarihçinin yorumuna göre “Bundan sonra halkla temas azalmış hatta yok olmuştur. 
Uyruk ile devlet arasındaki perde giderek kalınlaşmıştır.”10 Ayrıca günümüzde 
önemli bir halkla ilişkiler yöntemi olan ve oldukça yaygın olduğunu bildiğimiz 
“eş, dost, akraba ya da yönetici çevre ile birlikte yemek yeme” usulü Fatih 
Sultan Mehmet tarafından yasaklanmıştır. Oysa bir çok ülkede birlikte yemek 
yeme sırasında devlet sorunları konuşulup tartışıldığı gibi halkın sorunlarına 
da değinilip bunlara çözüm aranıyordu. Kısacası bu yemekler, halkın değişik 
türdeki sorunlarının hatırlanması, görüşülmesi ve onlara çözüm bulunabilmesi 
için iyi birer fırsattı. Fatih kanunnamesinin bir maddesinde “İrade-i mahsusam 
zatı şahanemle birlikte hiç kimsenin taam etmemesidir. Eski usulü kaldırıyorum.” 
hükmü bulunmaktadır. Bu emirle Fatih bundan böyle kendisiyle birlikte yemek 
yenmesini yasaklamaktadır." Bu yasak OsmanlI’nın son dönemlerine kadar 
siinniis. padişahlar yemeklerini tek başlarına yemişlerdir. Kaynağı ve yaratıcısı
8 Godfrey GOOW İN,Os maıılı Kadınının Özel Diinvası, Sahalı Yay., İstanbul, 1998, s. 27.
9 HAMMER, Biiyük Osmanlı Tarihi 2, Çev. M. Ata, Hikmet Neşriyat, İstanbul, 1991, s. 184:

Mustafa NURİ PAŞA, a. g . e . , s. 65.
10 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI,0.s7««h// Tarihi /,TTK, Ankara. 2003.S. 499.
11 Yaşar YÜCEL-Ali SEVİM, Türkiye Tarihi 2,TTK, Ankara, 1990, s. 193
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kim olursa olsun bu uygulama, bir açıdan padişahın yalnızlığa itilmesinin 
ilk işareti, ilk belirtisidir. Yine bu uygulama halkla ilişkiler konusunda arzu 
edilmeyen, çok önemli sakıncaları olan bir düzenin dayanaklarından biridir.

Sistemin ikinci yanını oluşturan halk (tebaa-uyruk) açısından durum çok daha 
farklıdır. İstanbul ’un alınışından sonra kendilerine iş sahası açılacağını ve saygınlık 
göreceklerini sanan Tiirkmenler Anadolu’dan akın akın ve iş, güç sahibi olmak 
hevesiyle,büyük bir heyecan içinde İstanbul’a gelirler. Gelirler ama, ne yazık ki 
hevesleri kursaklarında kalır. Çünkü Fatih Sultan Mehmet, önceleri İstanbul’a 
yerleşmeleri için davet ettiği bu insanları, bırakın devletin üst düzey görevlerini, 
orta düzey görevlerde bile kullanmayı düşünmez ve gelen istekleri,toplu 
önerileri geri çevirmeye başlar. Fatih, Orta Asya’dan beri var olduğunu bildiği 
köklerine, yani Kayı’ya bundan böyle ilgi duymaz, onlarla her türlü bağıntıyı 
yavaş yavaş kesmeye başlar. Önemle belirtmek gerekir ki, İstanbul fatihi 
Anadolu insanına yani Türklere sırt çevirmiştir, artık Batıya dönüktür.12 Yönünü 
Balkan’lara doğru, İtalya’ya doğru çevirmiştir.Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 
aldıktan sonra başta Kapadokya, Pontus bölgesi olmak üzere Sırbistan, Mora 
ve Karaman’dan İstanbul’a ahali göçtirür. İstanbul'a göçürülen bu insanlardan 
yalnızca Karamanlılar Türk’tür. O da bir kısmı. Çoğunluk Karamanlıdır ancak 
bunlar aslen Rum ve Ermenidir. Karaman'dan gelen Türklerin önemli bir bölümü 
umduklarını bulamadıklarından bir süre sonra, onlar da geri döner. Ayrıca 
İstanbul, Selanik’le birlikte bir süre sonra yoğun bir Yahudi göçü almaya başlar.13 
Devletin en basit ve kolay görevleri bile devşirmelere ve gayrimüslimlere emanet 
edilir. Sistemin işçi gereksinmesi de Türkler dışından karşılanmaktadır. Hatta 
Fatih’in vezir-i azami olan Rum Mehmet Paşa, İstanbul’a gelen Tiirklerden ağır 
vergiler alarak İstanbul’un Türkleşmesini önler.14 Bu politika, yine Rum asıllı 
iki vezir-i azam İshak ve Mahmut paşalar zamanında da devam eder. Fatih bu 
durumu adeta seyreder. Bütün bu gelişmelerden Fatihin haberdar olmadığını 
söylemek pek olası değildir. Bu ve benzeri olaylar Anadolu’dan gelen Türkleri 
çok üzer ve sarsar. Anlaşıldığı kadarıyla Fatih İstanbul’u Türkleştirmek için 
bu kenti önce Türklerden temizlemeye, kurtarmaya yönelmiştir. Bir yazarın 
çok yerinde belirttiği gibi, fetihle birlikte Bizanslılar mağlup olmuş fakat mağdur 
olmamışlardır.15 Daha sonra 1567 yılında alınan bir Divan kararıyla mesleksiz

12 Doğan AVCIOĞLU, Tiirklcrin Tarihi, C. V, Tekin Yayınevi, İstanbul. 1982, s. 2268; Alphonse 
dc LAMARTINE, Aşiretten Devlete Osman!ı Tarihi I, Çev.R.Uzmen, Bilge Yay, İstanbul, 
2005, s.353.

13 HAMMER, Büyük Osman!t Tarihi 2, (Çev: M. Ata). Hikmet Neşriyat, İstanbul, 1991, s. 134.; 
İlber ORTAYLI, Osmanlı 'yı Yeniden Keşfetmek, Timaş, İstanbul, 2006, s. 13.

14 Necdet SEVİNÇ, Osmanlı 'nın Yükselişi ve Çöküşü, Bir H arf Yay, İstanbul. 2005, s. 297.
15 A.Hamit ONGUNSU,”Beş yüzüncü Fetih Yılı Münasebetiyle Bazı Düşünceler” İ.Ü.Ed. Fak. 

Dergisi, C. IV, S.7, 1952, s. 9 ’dan aktaran Çetin YETKİN, Türk Direniş ve Devrimleri I, Otopsi 
Yay, İstanbul, 2003, s. 176.
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kişilerin ve başıboş dolaşanların kayıt altına alınabilmeleri için İstanbul’da en az 
beş yıl oturmaları koşulu getirilmiştir.16 Buna benzer kararların değişik aralıklarla 
tekrar tekrar alındığını bilmekteyiz. Yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla Anadolu 
Türkünün kötü talihi on beşinci yüzyılda, başlamıştır. Gerçeklen Anadolu 
insanının devletiyle didişmesinin, İstanbul’a karşı isyan etmesinin tohumları 
bu dönemde atılmıştır. Yöııeten-yönetilen ilişkilerini son derece kötü biçimde 
etkileyen gelişmelerin başlangıç tarihi bu dönemlerdir. Fakirlik, işsizlik yanında 
mezhep ayrılıkları da çok şeyi olumsuz etkileyecektir.

İstanbul’un alınmasıyla başlayan yeni dönemle birlikte çok şey değişir, 
değiştirilir. Gelenekler, görenekler farklılaşır, kişi adları bile değişmeye başlar. 
Türkmen vc Orta Asya kökenli olııp Kayı boyunun sürekli kullandığı örneğin 
aktimur, esibey, sarııbatı, kutalmış, balabancık, karaçebeş, ertuğrul, yörgiiç, 
samsa, akçakoca, konuralp, turgutalp, alpaslaıı gibi isimlerin yerini, abdülhamit, 
abdülmecit, şerafettin, daha sonraları da vahdettin gibi isimler almaya başlar. 
Osmanlılar çocuklarına, şehzadelerine; Türkmen atalarını Orta Türkistan’da 
İslamlaştırmak amacıyla öldüren Arap komutanlarının adlarını vermekten 
çekinmemişlerdir. Aslında Türk tarihinin hiç bilinmeyen bir yanı olan Türklerin 
Müslümanlaşması M.S 700’lerden başlayarak çok uzun süren ve bir çok savaştan 
sonra gerçekleşmiştir. Bu olaylarda özellikle Maveraünnehir’de (Orta Asya’da 
Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında kalan bölge. Divan-ı Liigat-itTürk’te Çayaıdı 
olarak geçer) Kuteybe Bin Müslim komutasındaki Arap orduları tarafından yüz 
binlerce Türk öldürülmüştür. 17 Türklerin devletle ilişkilerinde dolayısıyla halkla 
ilişkiler uygulamasında önemli bir nirengi noktası olan Müslümanlık, birçok 
Türk geleneğini etkileyip değiştirdiği gibi, halk ile yönetimi kalın çizgilerle 
birbirinden ayırmıştır. Devlete saygı ve itaat, tanrı korkusu üzerine oturtulmuş, 
adeta ona endekslenmiştir. İslam, cami kurumu ile önemli bir halkla ilişkiler alanı 
yaratmıştır. Yine cami ile birlikte siyasal iktidarın eline önemli bir ideolojik araç 
geçmiştir. Kimi devletlerin bunu çok iyi kullandığını bilmekteyiz. Cami, ibadet 
yanında önemli bir duyuru merkezi, dertleşme ve bilgi değiş tokuş mekânıdır. 
Birçok örnek bize kanıtlamaktadır ki cami avlusu etkili bir halkla ilişkiler ve 
propaganda ortamıdır.

Bu arada ev düzeni, yemek yeme biçimi değişir. Yemeklerdeğişir.Türkmenlerin

16 Metin AND, 16. Yüzyılda İstanbul: Kent, Saray, Günlük Yaşaın, Akbank Yayınları, İstanbul,
1993. s.67.

17 Türklerin Müslüman olmalarıyla ilgili olarak açıklamalar vc görüşler için bakınız: Doğan 
AVCIOGLU, Türklerin Tarihi, C .lll, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1982; Erdoğan AYDIN, Nasıl 
Müslüman Olduk, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2006; V. V. B A RT H O L D, Tiirk is tan, (Çev: 
H.Dursun). TTK, Ankara, 1990,s.200; İsmail Hami DANİŞMEND, Tiirkler Niçin Müslüman 
Oldu? Timaş,İstanbul, 2008; Ebıı Cafer TABERİ. Chronique de Taheri Abu Ali Mohammad 
Balami,(Çev: Zotenberg) Gutıod, Paris, 1867; Léon CAHUN, Introduction à / 'Histoire de 
l ’Asie : Turcs et Mongols des Origines à 1405, Armand Colin, Paris, 1896.
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aksine Osmanlı’da mutfak öne çıkar. İstanbul çağlar boyunca Anadolu’nun 
yemek yemeyi bilmediğini sık sık dile getirir. Çeşitli törenlerde usuller değişir. 
Yukarıda belirttiğimiz değişikliklerin önemli bir bölümü Bizans’tan gelin olarak 
alınan kızlar aracılığıyla olur. Sözgelimi zeytinyağlı yemekler başta olmak 
üzere çeşitli yemekler Osmanlı mutfağına girer. Değişikliklerin bir kısmı da 
İstanbul’un alınışından sonra kurumsal olarak ortaya çıkar. Rumla, Ermeniyle, 
Museviyle yanyana yaşamak çok şeyi etkilemiştir. Aslında sık sık kullandığımız 
“İstanbul Beyefendisi” terimi Türk olmakla birlikte Rum, Ermeni, Musevi ve 
Fransız kültüründen etkilenmiş hatta onu özümsemiş, insan ilişkilerinde kibarlığı 
ön plana çıkarmış, kentli kişiliği anlatmaktadır ve tümüyle köylülere karşı 
olmasa bile Anadolu’ya karşı, onu küçültmek için kullanılan bir terimdir. Bütün 
bunların doğal sonucu olarak da devletin halkına bakışı da değişir. Orta Asya 
geleneğindeki eşitlik ya da birlikteliğin yerini derin çizgilerle birbirinden ayrılan 
saray - halk ayrımı alır. Bu halkla ilişkiler açısından dikkate alınması gereken bir 
başka noktadır. Türkmenin bilmediği top, bir savaş teknolojisi olarak atın önüne 
geçer. Müthiş bir ateş gücüne ulaşan Osmanlı ordusunun önünde kimse duramaz. 
Dolayısıyla bu yöneten -yönetilen ilişkisi başta Anadolu olmak üzere tüm 
Balkanları, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi birbirinden çok uzak ve farklı yerlerin 
ortaklaşa yönetim özelliği olur. OsmanlI’nın, Günhaıı kolunun, Kayı boyundan 
geldiğinin tek kanıtı olan ve Sultan Murat’ın bastırdığı paranın altındaki özel 
işaret bile Fatih zamanında paradan silinir. Bu işaret ‘ □ 'biçiminde olup Kayı’nın 
işaretidir. Orta Asya’dan beri çeşitli gereçlerde, silahlarda, ev eşyalarında bir 
simge olarak kullanıla gelmektedir. Bu gelenek de İstanbul’un fethedilmesi ile 
birlikte uygulanmaz olur, son bulur.18

Yine İstanbul’un alınması ile birlikte OsmanlI’nın siyasal ve yönetsel 
sisteminde son derece önemli gelişmeler ve değişiklikler olur.Fatih döneminden 
itibaren Türk toplumunun gazilik, cihad, Müslümanlık ve beylik ruhu yerine, her 
çeşit din ve milliyeti bir araya getiren imparatorluk ruhu geçince Anadolu’dan 
türeyen çiftbozanları (işsiz insan) iş alanlarına doğru götüren kanallar tıkanmaya 
başlar. OsmanlI’nın var olan iş yerlerine Rum, Bulgar, Arnavut, K afkasyalI ,  
Romen hatta Macar gibi değişik uluslardan insanlar çalışmak amacıyla akın 
eder.'’Anadolu insanı işsiz ve güçsüz kalır. İstemedikleri ve beklemedikleri bu 
gelişmelerden sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Türkmenler gerisingeri 
Anadolu’ya dönerler. Gerçi bir kışını, yeni fethedilen yerlere yerleştirilseler de, 
sözgelimi başta Karaman ve Konya olmak üzere bir çok bölgeden İstanbul’a 
fakat özellikle Balkanlara ve Ege adalarına ahali kaydırılmış olmasına karşın 
Anadolu’da çoğunluğu saran küskünlük, bir süre sonra kızgınlığa dönüşür.

18 Çcliıı ALTAN,7an7;//î Saklanan Yüzii. İnkılap Yay., İstanbul, 2002, s. 148.
19 Mustafa AKDAĞ, Türk Halkının Dirlik Ve Düzenlik Kavgası, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1975, 

s.97.
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Fatih’e çocukluğundan beri çok emeği geçmiş hocası, aynı zamanda sekiz yıl 
şeyhülislamlık yapmış Molla Gürani başta olmak üzere Akşemsettin, Molla 
Hayrettin, Molla Ayas daha bir çok dönem bilgini, aydını ; olup bitene üzülerek 
İstanbul’u terkederler.20 Fatih döneminin sonlarına doğru İstanbul'da yerleşik 
halkın üçte ikisi gayrimüslim halktan oluşmaktadır. İstanbul popiilasyon itibariyle 
tam bir kosınopolit görünüme sahiptir.21

Osmanlı devletinde beylerin hükümdarlar üzerindeki hüküm ve nüfuzu Fatih 
Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethine kadar devam etmiştir. Fatih, Çandarlı Halil 
başta olmak üzere (Çandar ya da Cendere, Nallıhan’ın bir köyüdür) öteki bazı 
yöneticilerin yeteneksiz çıkmaları, eğitimlerindeki eksiklik ve özellikle Bizans’tan 
rüşvet almaları sonucu bunlarla çalışmayı durdurmuştur. Ama bu görünürdeki 
gerekçedir. Asıl gerekçe değişik nedenlerle de olsa Fatih Sultan Mehmet’in 
Anadolu Türklüğüne sırt çevirmesidir. Türkmenlerin yani Anadolu Türkünün 
önünü kapatan bu talihsiz gelişmeler ne var ki sonuçları açısından da üzücü 
ve inciticidir. Türkmenlerin yerine devşirmeler bürokratik görevlere gelmeye 
başlar. Yani Fatih, Bizans aristokrasisini taklit ederek, Türk aristokrasisi yerine 
devşirme sistemini yerleştirmeye başlamıştır. Artık bundan sonra saltanat usulünü 
kuran İstanbul fatihi, bu gelişmelerden kuvvetlenmiş olarak çıkar ve devletin 
bütün işlerini kendi üzerine alır, uygun gördüklerini de devşirmelere bırakır.22 
Dolayısıyla bu gelişmeler Anadolu’da, İstanbul’a ve Osmanlı’ya küs, kimi kez 
de kin dolu, geniş bir kitle yaratır. Başta Karaman olmak üzere Orta Anadolu’nun 
çok zor denetim altına alınabilmesi, Yavuz Sultan Selim’in Anadolu’da çok 
zorlanması, güçlüklerle karşılaşması; bölge halkının iki de bir başkaldırması 
nedensiz değildir. Bu olayları yalnızca alevi-suni ayrımıyla açıklamak da yetersiz 
kalır. 1481 ’de Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan Osmanlı tarafından denetim 
altına alınmış olmasına karşın Adana, Malatya, Diyarbakır hala OsmanlI’nın 
değildir. Osmanlı bu bölgelerde çok zorlanmaktadır. Bölge halkının Osmanlı’ya 
güveni yoktur. Fatih Sultan Mehmet ile başlayan bu tatsız olaylar daha sonra 
yıllarca sürecek halk-devlet ilişkilerindeki aksaklık ve yanlışlıkların temel taşını 
oluşturur.Yine bu olaylar ve onu izleyen, tamamlayan gelişmeler nedeniyledir ki 
Osmanlı’nın, basit de olsa, halkla ilişkileri güzel sıfatlarla anılmaz.

Burada önemle belirtmek gerekir ki İstanbul’a Müslüman olmayan nüfusun 
yerleştirilmesi ile ilgili çalışmalara yalnızca Fatih Sultan Mehmet zamanında 
rastlanmaz. Yoğunluğu az olmakla birlikte Yavuz Sultan Selim zamanında 
Kafkasya’dan, Şam’dan Hıristiyaıılar, Fatih ve Kanuni döneminde Sırplar,
20 Halil İNALCIK,’’Otnıan Baba ve Fatih Sultan Mehmet” Doğu Batı, Doğu Batı Ed, İstanbul, 

2005.S.160. İnalcık’a göre, İstanbul’un alınmasından sonra Fatih, fethin dinsel simgesi 
Akşemsettin’in daha fazla öne çıkmasına izin vermemiş, Akşemsettin de bunun üzerine 
İstanbul'u terk edip memleketi Göynük’te inzivaya çekilmiş ve orada ölmüştür.

21 Çetin YETKİN, a. g. e. , s. 183.
22 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, TTK. Ankara, 1984. s.44.
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II.Bayezit döneminde Moldovyalılar, Bulgarlar İstanbul’un çeşitli yerlerine 
yerleştirilmişlerdir. İstanbul’un nerdeyse her semtinin farklı dili, farklı dini ve 
farklı görenekleri vardır.23 İstanbul kapılarını Rumlara, Ermenilere Musevilerc 
açmış,ama bir çok ulusa karşı gösterilen hoşgörü Türklerden esirgenmiştir.24

İşte bütün bu gelişmelerle Anadolu’da yüzyıllarca sürecek ayaklanmaların 
tohumu böylece atılmış olur. İş bununla da kalmaz. İstanbul’a alınmamanın, 
İstanbul’dan kovulmanın, ihmal edilmenin, bir yana itilmenin yanında; bir süre 
sonra celali, isyancı, yörük, alevi gibi gerekçelerle özbeöz Türk olan Anadolu 
insanları devşirmeler tarafından yine Anadolu’da katledilmeye başlar. Kendisi 
bir Hırvat devşirmesi olan Kuyucu Murat Paşanın Anadolu’da 20.000 insan 
öldürdüğü bilinmektedir. Arnavut asıllı Köprülü Mehmet Paşa’da az adam 
öldürmez. Bunlara Yavuz Sultan Selim (1512-1520) ve IV. Murat’ı (1623-1640) 
da eklemek gerekir.

İstanbul, Anadolu halkına karşı hiçbir zaman misafirperver davranmamıştır. 
Bu her zaman böyle olmuş ve kanımca İstanbul, Türkler tarafından asıl 
olarak 1950’lerdcn sonra zaptedilmiş, bu ahali İstanbul’un birçok yerinde 
kendilerine özgü mahalleler kurmuş, kimsenin itibar etmediği işlere, mesleklere 
yönelmişlerdir. Bugün İstanbul’un beşte üçü bu insanlardan oluşur. Kurtuluş 
Savaşı ile birlikte Türkiye’nin mukadderatının İstanbul’a bırakılamayacağı ilkesi 
benimsenmiş daha sonra da Cumhuriyetle birlikte bunun gerekleri yavaş yavaş 
yerine getirilmiştir. Yani Anadolu İstanbul’dan intikam alma fırsatını ancak 
Cumhuriyetle birlikte yakalayabilmiştir.

1. Değişik Dönemlerden Halkla İlişkiler Örnekleri

Şikayet mektupları Osmanlı’da halk şikayetlerini yansıtan en ilginç örnekler 
olduğu gibi Osmanlı’nın halkla ilişkileri hakkında da bir fikir vermektedir. 
Şikayet yoluyla hem görevlilerin işlerini doğru dürüst yapıp yapmadıkları 
denetleniyor hem de aksaklığın nerede olduğu saptanıyordu. 1649 yılına kadar 
bütün ferman, berat ve hükümler Miihimme Defterleri’ııe kaydolunurken; bu 
tarihten itibaren yalnız devlete ait işler Mühimine Defterleri’ne yazılmış, şahsî 
davalara ait ferman, berat ve benzeri kayıtlar için Şikayet Defterleri adı verilen 
ayrı defterler tutulmaya başlanmıştır. 1742 tarihinden itibaren de şikayetler 
genellikle eyaletlere göre ayrı defterlere yazılmaya başlamıştır. Bu defterlerde 
dile getirilen yakınmaların, eleştirilerin konulara göre kaba taslak dağılımı 
şöyledir: Yöneticiler ve askerî yetkililerle ilgili şikâyetler; eşkıyanın soygunları, 
adam yaralaması, adam öldürmesi, adam kaçırması; mahkeme kararma itiraz, 
insanların borç ya da alacakla ilgili şikâyetleri, köylünün toprak anlaşmazlıkları,
23 Robert MAN İ RAN, Istanbul Dans La Seconde Moitié dtı XVII ’ème Siècle, Librairie Adrien

Maison Neuve, Paris, 1962, s. 44 vd.
24 Çetin YETKİN, a.g.e., s.407.
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timarlı sipahinin vergiyi toplayamaması nedeniyle ileri sürdüğü şikâyetler, 
esnafın muhtesipten şikâyeti ve halkın esnaftan şikâyetleri vb. gibi konulara 
ilişkindir. Başbakanlık arşivlerinde 1649-1837 tarihleri arasında tutulan 213 tane 
şikâyet defteri bulunmaktadır. Bunlar atik (eski), ıikap (padişah emrinde çalışan 
görevlilere verilenler) ve ordu şikâyet defterleridir. Ayrıca 1504—1819 yılları 
arasında vezirlere verilmiş olan dilekçeleri içeren 38 adet defter (Bab-ı Asafi 
Defterleri) bulunmaktadır.25

2. Kadı ve Muhtesip

İ lke ve uygulama olarak devletle ilişki kadı ile ya da kadı kanalıyla olurdu. Kadı, 
köylünün ve kentlinin başvuracağı en yakın ve en yetkili ilk devlet temsilcisidir. 
O hem bir yargıç hem noter hem vakıf müfettişi hem de belediye başkamdir. 
Halkın içine doğru uzanmış en uç ve ciddi devlet kurumu kadılık kurıımudur. 
Dolayısıyla kadılık kurumu Osmanlı’da bir halkla ilişkiler kurumudur. Esnafın 
ve tüccarın denetimini kendine bağlı olan muhtesip aracılığıyla kadı yaptırırdı. 
Muhtesip denilen ve görev açısından bugünkü belediye zabıta müdürüne, daha 
doğrusu belediye zabıta komiserine benzeyen kişiye bağlı koloğlanları (belediye 
zabıta memurları) esnaf denetimini yapar ve gerekli cezayı uygularlardı. Halk 
ile esnaf arasındaki ilişkide devlet; kadı, mühtesip gibi görevliler aracılığıyla 
sürekli vardı ve yine bu ilişkide devlet, her iki tarafı da hakkaniyet ölçülerine 
göre kollamaya çalışırdı. Muhtesip kadıya bağlı idi, ancak esnafı denetleme ve 
ceza kesme konusunda kendiliğinden hareket etme yetkisi de bulunuyordu.26 Bir 
açıdan devletin esnafla ilişkisi, muhtesip aracılığıyla yürütülürdü. Muhtesip bütün 
esnafı denetler fazla fiyat belirleyen, kötü ürün satan, işe hile hurda karıştıran 
esnafa ceza keserdi. 27 Muhtesip meyve, sebze satanları, fırıncıları, kasapları, 
hamal esnafını, odun ardiyelerini, kayıkçı esnafını, esirci esnafını, hamamcı 
esnafım denetler, denetletir ve gerektiğinde ceza uygulardı. Halkın şikayetinin 
önemli bir bölümü esnafla ile ilgiliydi. Pahalı mal ve hizmet satışı, sağlıksız mal 
satışı en başta gelen şikayet konularıydı. İstanbul, Bursa, Ankara, Selanik, Halep 
muhtesip kayıtları bu konuda ilginç örneklerle doludur. Bu arada muhtesiplerden 
de zaman zaman şikayetçi olunduğu unutulmamalıdır. Bu şikayetler doğal olarak 
esnaftan gelmiştir ve çoğunlukla muhtesiplerin adaletsiz davrandıkları, rüşvet 
aldıkları iddia edilmektedir.28 Bir açıdan muhtesip OsmanlI’da devletin esnafa ve 
halka açılan halkla ilişkiler penceresi idi. 1855’ten itibaren bu kurumun görevini 
“şehremaneti” daha sonra da belediyeler yüklenmiştir. Osmanlı’da devlet, halkla

25 Başbakanlık Ostnanlı Arşivleri Şikâyet Defterleri: 989 Sayılı Katalog Sıra No: 1-219 ve Bab-ı
Asafi Defterleri 978 Sayılı Katalog Sıra No: 1014 -  A.

26 Robert MANTRAN, a. g. e. , s. 300 vd.
27 Ziya KAZICI,Osmanh 'da Ihlisab Miiessesesi,Bilge Yay.,İstanbul. 2006, s.53.
28 a. k. , s. 159.
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ilişkiler sistemindeki bütün eksikliğine karşın, halkın yukarıda belirttiğimiz 
konulardaki şikayetlerine ilgisiz kalmamış, kadılar ve emirlerindeki muhtesipler 
konuya eğilmişlerdir.

3. O sm anlı’da Yönetim-Yönetilen İlişkilerinin Genel Değerlendirmesi

Osmanlı yargı sisteminde savcı ve avukatlık kurumu olmaması nedeniyle kadı, 
çok titiz ve adil olmak zorunda idi. Özellikle yargılama işlevinde bu nitelik çok 
önemliydi. Çünkü halkın gözünde sistemin, yargılamanın hakkaniyetli olması bu 
özelliğe bağlıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi kimi dönemlerde, kimi yerlerde 
kadılık sisteminin zaafa düştüğünü, bozulduğunu görmekteyiz. Sancakbeyinin 
kadıya karıştığı görülmemiştir. Osmanlı’da halkın devletle ilişkisi şer-i şerifin 
(İslam hukukunun) kontrolü altına konulduğundan kadı hem sancakbeyi hem 
de subaşını kontrol edecek durumdadır. Bir kaza halkı idari ve adli bir iş için 
kendi kazasının kadısından başka bir kadıya müracaat edemezdi. Burada bir 
kez daha belirtelim ki Osmanlı'da halk, hastası, yaralısı olduğu zaman devlete 
başvurmazdı. Aynı halk okuma yazma öğrenecek çocuğu için devlet kapısını 
çalmazdı. Osmanlı uygulaması bugünkü uygulamalardan büyük ölçüde farklı 
idi. Halkın beklentisi bugünkünden çok değişik olduğu gibi devlet de halkın 
ancak birkaç sorunuyla uğraşırdı. Dolayısıyla denilebilir ki günümüzdeki halkla 
ilişkiler anlayışını, halk beklentilerini, devletin duruşunu Osmanlı’nın uygulama 
ve anlayışları ile ilintilendirmek, ona benzetmek yanlış olur. Ancak burada 
ekleyelim ki bugünkü tepkilere benzeyen kimi halk tepkilerine çok ender de olsa 
Osmanlı’da da rastlamaktayız. Sözgelimi Lale Devrinin de etkisiyle İstanbul’da 
kadınlar kanun, kural tanımayıp dekolte bir vaziyetle (Herhalde başı açık ya da 
çarşafsız) sokaklarda dolaşmaya başladılar. Bu durum III. Mustafa zamanında 
(1757-1774) büyük bir sorun yarattı.29 1808 yılında bir cuma günü İstanbullu 
kadınlar önce ellerinde sırıklarla İstanbul kadısının konağını bastılar. Kadınlar 
açlıktan ölmek üzere olduklarını ve ciğeri 25 paraya alabildiklerini, ekmeğin, 
sebzenin pahalandığını bağırarak ilan etmekteydiler. Arkasından Beyazıt 
Camisi’ne selamlığa giden IV. Mustafa’nın (1807-1808) yolunu kestiler ve 
uçlarına mum ve ciğer parçaları astıkları sırıklarla gösteri yaparak pahalılıktan, 
yoksulluktan yakınarak, durumu protesto ettiler. 30 Bu olay belki de tarihimizde 
ilk kadın ağırlıklı gösteridir. Padişah bazı önlemler aldırarak pahalılığı önlemeye 
çalıştı ve kadınların isteklerine belirli ölçüde de olsa karşılık vermiş oldu.

Kanuni Sultan Süleyman komutasında Macaristan fethine çıkan Osmanlı 
ordusunun Balkan vilayetlerini geçişi son derece disiplinli ve intizam içinde 
olmuştur. Ekilmiş tarlalara girmek, orduya ait hayvanları otlatmak, arazi 
sahiplerinin hayvanlarını almak, köylülere kötü muamele etmek idam cezası ile
29 Necdet SAKAOĞLU, Bu Mülkün Sultanları, Oğlak Yay.. İstanbul, 1999, s.405
30 Çetin YETKİN, Türk Direniş ve Devrimleri II, Otopsi Yay., İstanbul, 2003, s.505.
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yasaklanmıştı. İki yüz elli bin kişilik ordu, Macaristan’a kimseye hiçbir zarar 
vermeden intikal etmişti.31 IV. Mehmet'in Polonya’ya karşı başlatmış olduğu 
Kamaniçe ve Hotiıı seferlerinde geçilen yerlerden satın alınan her türlü malzeme 
ve erzakın, kiralanan at ve öküzün bedelleri tüccara ya da köylüye tam olarak 
ve peşinen ödendiğini tutulan kayıt ve düzenlenen evraktan öğrenmekteyiz.32 
Bu arada Halep valisi askerleriyle birlikte düzenli ve halka hiçbir zarar, ziyan 
vermeyen yürüyüşü ve orduyu hümayuna katılması nedeniyle padişah tarafından 
takdir edilerek kendisine hilat giydirilmiştir. (Osmanlı geleneğinde önemli işler 
başaran kişiye törenle adına hilat denilen kıymetli kürklerden yapılmış bir kaftan 
giydirilirdi. Hilat giydirmenin yerini daha sonra 19.yüzyılda Fransa’dan taklit 
edilen madalya ya da nişan takma usulü almıştır.) Çok değil, bu olaydan yüzelli yıl 
sonra Yunan ayaklanmasını bastırmak için İstanbul’dan yola çıkan öncü birlikte 
yaşananlar bir utanç belgesidir. İstanbul’dan ayrılışta birçok asker (yeniçeri) tıpkı 
başıbozuk bir güruh gibi etraftaki insanlarla, esnafla, izleyenlerle kavga etmiş 
daha sonra yürüyüşe geçildiğinde ekili alan ve bahçelere girmişlerdir. İstanbul’a 
56 kilometre uzaklıktaki Silivri’ye varıldığında onüçbin kişinin toplanabildiği 
öncü ordu mevcudundan geriye ancak binbeşyüz kişi kalmış, çoğunluk görevden 
kaçmıştı.33 Bu iki dönem arasındaki fark, Osmanlı’nın yıkılmayı nasıl hak ettiğinin 
kanıtı olduğu kadar, halkın hakkına olan saygının ne duruma düştüğünün de açık 
belgesidir. Osmanlı’da sorunlar arttıkça halkla ilişkiler de, daha doğrusu halka 
saygı ve önem verme geleneği de keyfi ve ihmal edilen bir konum almıştır.

Ondokuzuncu yüzyılda sultanların amacı devleti toprağa bağlı bir ulusa 
dayandırmak idi. İnanç, dil ve etnik kökenden bağımsız olarak sultana ve devlete 
bağlı bir kitle yaratmak temel amaç olmuştu. II. Mahmut’tan sonra devlet-halk 
ilişkisinde önemli değişiklikler oldu. Ancak bu değişiklikler yönetim-yönetilen 
ilişkilerinin özünde olmayıp biçimiyle ilgilidir. 1864’de vatandaşlık kanununun 
kabul edilmesiyle, halk sultanın uyruğu olmaktan çıkarak Osmanlı Devletinin 
vatandaşı haline geldi.34 Bu değişiklik insanların devletten belirli şeyleri isteme 
hakkını da beraberinde getirdi. Daha sonra yeni araçlar devreye girdi, vatandaşla 
ilişkileri iyileştirme çabaları önem kazandı. Kendi açısından devlet kamuoyunu 
biçimlendirmek için yeni yöntemlere başvurdu. Klasik devirdeki gibi kent 
meydanlarında okunan fermanlar, adaletnameler veya camilerde verilen vaazlar, 
halkı devlet adına etkileyecek propagandayı yapmakla görevli duagular, şeyhler, 
seyyidler yerine yavaş yavaş gazete kullanılmaya başlandı. İlk gazeteler Ege 
kökenlidir. 1824’te Symrneen (İzmirli) gazetesi çıkar. Aynı yıl onu Spectateur
31 Alphonse de LAMARTINE, Cihan Hakimiyeti Osmanlı Tarihi 2. Çev. R.Üzmen, Bilge Yay, 

İstanbul, 2005, s. 135; HAMMER, Biiyiik Osmanlı Tarihi 3. Çev. Mata, Hikmet Neşriyat, 
İstanbul. 1991, s. 45.

32 Halime DOĞRU,Lehistan 'da Bir Osmanlı Sııltanı,Kitap Yay., İstanbul, 2006, s.75 vd.
33 Alan PALMER, Osmanlı İmparatorluğu, Çev. B. Ç orakçı, Sabah Yay., İstanbul. 1997, s. 101.
34 Kemal KARPAT, Osmaıılı 'dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji .Tinıaş Yay.,İstanbul,2009,s.23.

8 7 2 Bilsay Kuruç’a Armağan



Oriental (Doğulu İzleyici) ve 1828’de de Courrier de Symme (İzmir Postası) 
izler.35 Belirtelim ki Spectateur Oriental adlı gazete bunların içinde en çok tiraja 
salıip olanıdır. Bu gazeteyi çıkaran Fransız, II. Mahmut tarafından İstanbul’a 
çağırılır ve bu kişi Moniteur Ottoman adlı saray gazetesini İstanbul’da çıkartmaya 
başlar.36 1860'da ilk bölgesel gazetenin daha sonraları da önemli kentlerde vilayet 
gazetelerinin yayınlandığını görmekteyiz. 1860 ile 1908 arasında bu gazetelerin 
yayınlandığı vilayet sayısı otuz dolayındadır. İstanbul, Selanik, Kahire, İzmir, 
Halep, Sofya, Üskîıp bu konuda önde gelen kentlerdir. Yerel dilde, Türkçe ve 
Fransızca yayınlanan bu gazetelerde halkın günlük konulardaki yakınma ve 
isteklerinin yanında, hükümete yöneltilen siyasal nitelik ve içerikli görüşlerin de 
yer aldığı görülmektedir.37 Merkezi yönetim ya da yerel yöneticiler tarafından 
dikkate alınıp alınmadığı konusunda elde bilgi olmamakla birlikte, gazetelerde 
yer alan bu yakınmalar, istekler dönemin halkla ilişkiler belgeleridir. Biraz 
incelendiklerinde bir dönemin halkla ilişkiler anlayışı ve kurgusu ayrıntılı olarak 
ortaya çıkacaktır.

II. Abdiilhamit döneminde (1876-1909) sultanın halkla ilişkileri ve imaj 
sorunu çok şeyin önüne geçti. Abdiilhamit halifelik unvanını, Müslüman halklar 
nezdinde çok iyi kullanmasını bildi. Sözgelimi İstanbul’u Mekke’ye bağlayan 
demiryolu hattı bittiğinde, yani Kutsal Topraklara gidiş geliş çok kolaylaştığında, 
Hindistan, Endonezya, Cezayir gibi ülkelerde sultan lehine cuma hutbeleri 
okundu, camilerde vaazlar verildi. Dünya Müslümanlarının gururunu okşayan bu 
olay nedeniyle Abdüllıamit’e birçok ülkeden destek geldi.

Bir ara Anadolu’da ayaklanma adet haline gelmiştir. Çünkü bir yere atanmak, 
bir devlet hizmetine girebilmek için önce isyan etmek sonra da Osmanlı yönetimi 
tarafından af edilip aynı ya da başka bir yere yönetici olarak atanmak adetten 
olmuştu. Dolayısıyla başarı için önce isyan etmek, dağa çıkmak gerekiyordu. 
Bu uygulama özellikle Ege bölgesinde çok yaygın idi. (Efelerin çoğu bu yolla 
yönetici olmuşlardır) Çok sınırlı bir genellemeye olanak verse de diyebiliriz 
ki Osmanlı’da halkla ilişkiler güvenlik merkezlidir. Devletin güvenlik endişesi 
zaman zaman kendiliğinden yürüyen rastlantısal hatta ilkel diyebileceğimiz bir 
halkla ilişkiler uygulaması ile birlikte yürümektedir.

Aktardığımız kısa örnek ve olaylardan anlaşılacağı gibi Osmanlı sisteminde 
özel bir halkla ilişkiler anlayışı yoktur. Bu son derece doğaldır. Çünkü o

35 Robert MANTRAN, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi II, (Çev.S.Tanilli), Alkım. İstanbul, 2007.S. 
48

36 Enver Ziya KARAI. - (İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI), Osmanlı Tarihi VI. C. VI, TTK, 
Ankara, 1995. s. 189; Orhan KOLOGLU, Osmanlı Dönemi Basınının İçeriği,,İÜİF Yayını, 
İstanbul, 2010. s.30 vd.

37 Orhan KOLOGLU, OsmanlI'dan Giiniimiize Türkiye'de Basın. İletişim Yayınları, İstanbul,
1994, s. 22; Hıfzı TOPUZ, Başlangıcından Bugüne Kadar Türk Basnı Tarihi. Gerçek Yayınevi, 
İstanbul, 1996, s.207.
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dönemlerde çok yerde de durum aynıdır. Osmanlı kendi halkını, kendi uyruğunu 
birbirinden ayırmamış hepsine eşit yaklaşmıştır. Ancak Osmanlı sistemi, vatandaş 
isteklerinin yönetime aktarılmasında süzme enstrümanları kullanmıştır. Aracı 
yönetim mekanizmaları sisteme girmiştir. İlk yıllarda padişaha kolayca ulaşabilen 
halk istekleri daha sonraları önce yerel sonra merkezi sistemin kurduğu süzme 
mekanizmalarından geçme durumunda kalmıştır. Bu durum halkın sorunlarından 
haberdar olmama, dolayısıyla kararlardaki isabet oranının azalması gibi sonuçlara 
yol açmıştır. Nitekim OsmanlI’nın tüm tarihinde birkaç veziriazam dışında 
halkın durumuna tümüyle vakıf olan yönetici yoktur. Ayrıca veziriazamların 
ya da vezirlerin büyük bölümü halkın sorununu ikinci elden öğrenirlerdi.38 
Çok önemli bir başka nokta, Osmanlı yöneticilerinin, sorunların ancak kendi 
belirledikleri türleriyle ilgilenmiş olmalarıdır. Sözgelimi devlet, kendisine karşı 
başkaldırmaya yani isyan hareketlerine çok duyarlı davranırken, bir yerde çıkan 
salgın hastalığın üzerine devletten beklenilen ciddiyetle gitmemiş, gidememiştir. 
Kaldı ki halkın çoğunluğa yakın kısmı da, bu konuda devletten önlem ve yardım 
beklememektedir. Halk deprem, sel, yangın gibi yıkımları dinden uzaklaşma ya da 
akıl dışı gerekçelerle açıklamaktadır.!766’da İstanbul’da zelzele-i azim (büyük 
deprem) diye anılan deprem oldu. Yıkılmayan yer kalmadı. Halk bu felakete 
cin taifesinin işi dedi.39 Kırım Savaşı sırasında hemşirelerin yüzleri açık olarak 
sağlık hizmeti vermeleri büyük tepki çekmiş daha sonrasında yaşanan deprem 
bu olaya verilen ilahi bir ceza olarak yorumlanmıştır.''0 Örneğin 1880’de İzmir, 
Balıkesir, Muğla, Rodos ve Ayvalık yöresinde çok kuvvetli bir deprem olmuş, 
çoğu yerde oturacak ev, bark kalmamış, hemen hemen hepsi yıkılmıştır. Bu 
depremde Ege Bölgesi çok büyük zarar görmüştü. Deprem karşısında Müslümanı 
da, Hıristiyanı da gününü dua ile geçirmiştir. Ama sağlam ev yapımı ve dayanıklı 
malzeme kullanımı gerektiği kimsenin aklına gelmemiştir.41 İlginçtir bu önlem, 
devlet yöneticilerinin de aklına gelmemiştir. 1633’de İstanbul’da çok büyük bir 
yangın çıkmış ve kentin önemli bir bölümü yanmıştır. Halk bunun nedenini artan 
zinada aramıştır. Ama soruna farklı bakan IV.Murat kendince bir çözüm bulmuş, 
bir daha böyle bir yangın çıkmaması için sigara içimini yasaklamıştır.42

Şimdi OsmanlI’nın halkla ilişkilerinin genel niteliklerini yukarıda aktardığımız 
örnekleri de dikkate alarak sıralayalım: Osmanlı’da halkın en basit konularda bile 
önerilerde bulunma adeti yoktur. Böyle bir ne gelenek ne de uygulama vardır. 
Ayrıca bunun için gerekli ara mekanizmalar da kurulmamıştır. Sistemin daha 
iyiye gitmesi için halktan hiçbir istek ve önerinin gelmemiş olması önemlidir.
38 İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI. Osmaıı/ı Saray Teşkilatı, s.90.
39 Necdet SAKAOĞLU, a. g. e. , s.409.
40 Alan PALMER, a. g. e. , s. 143.
41 Enver. Ziya KARAL-İsınail Hakkı UZUNÇARŞILI , Osmanlı Tarihi, C.VIII. TTK., Ankara,

2000, s. 495.
42 HAMMER, Biiyiik Osmanlı Tarihi 5, Çev. M.Ata, Hikmet Neşriyat, İstanbul. 1991, s. 162.
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Osmanlı’da halk konuşur ama kendisiyle konuşur, padişah ve hükümete değil. 
Ancak Anadolu reayası farklı bir yol izlemiştir. Çok konuşmaz ancak sık sık 
başkaldırır yani isyan eder. Anadolu’nun tarihi bir bakıma isyan tarihidir. Bu 
isyan İstanbul’a karşıdır. Osmanlı yönetiminin de halkın önerilerine ihtiyacı 
yoktur.Yönetim kendi bildiğini yapmıştır. Şikayetler dinlenir ama önerilere kulak 
kabartma alışkanlığı yoktur. Ayrıca Anadolu’nun temel unsurlarıyla da yönetimin 
arası iyi değildir. Bu önemli bir halkla ilişkiler sorunudur. Osmanlı kendine Türk 
demez. Türk’ü sevmez. Osmanlı, Türk için “Etrak-ı bi idrak “ (kafasız Türk) der. 
Türk de Osmanlıyı sevmez, ondan ürker hatta korkar. Cumhuriyetimiz Türklük 
kavramını ön plana çıkarmış olması nedeniyledir ki, Osmanlı sempatizanları 
tarafından sevilmez, sayılmaz. Ayrıca halifeliğin kaldırılması, laiklik gibi temel 
uygulamalar ayrı bir tatsızlık ve ikilik nedenidir ve etkisi hâlâ sürmektedir.

B. Cum huriyet Dönem inde Toplumsal Yapı ve Halkla İlişkiler

Türkiye’nin yerleşme düzenine baktığımızda onun son derece yaygın 
ve dağınık olduğunu görürüz. Türkiye'de toplam köy sayısı 35.500 olup 
mezralarla birlikte bu sayı 40.000'e ulaşır. Ülkemizde insan izi görmeyen ya 
da hiç yerleşilmemiş alan yok denecek kadar azdır. Bıı dağınık yerleşme düzeni 
içinde, tarımda küçük ve orta işletmeciliğin egemen olduğunu, küçük ve orta 
aile işletmelerinin dc üretimde temel örgütlenme birimi olarak ortaya çıktığını 
görürüz. Osmanlının toprak düzeninin iyice bozulduğu Tanzimat’tan bu yana, 
giderek yoğun bir biçimde oluşmaya ve yapılanmaya başlayan küçük aile 
işletmeciliği somut bir toplumsal olay ve yapı olarak kalmamış, beraberinde çok 
önemli bazı öğeleri de getirmiş, bir kısım öğeyi de bizzat yaratmıştır. Tanzimat’la 
birlikte benimsenen toprak üzerinde mülkiyet ve miras hakkı, işlenen toprakların 
giderek küçük parçalara ayrılmasına yol açmıştır. Daha önceleri kuru mülkiyeti 
devletin olan toprak, Tanzimat’ dan sonra bütün hukuki ve fiili durumuyla kişisel 
mülkiyete konu olmuştur. Babadan oğla geçen toprak giderek parçalanmış ve 
dolayısıyla kişilerin ya da ailelerin işlediği toprak küçülmeye başlamıştır. Bu 
durum Cumhuriyet Döneminde de devam etmiştir. Güneydoğu Anadolu ve Batı 
Anadolu’da bazı istisnalar dışında Anadolu’da toprağın mülkiyet haritasının en 
belirgin özelliği irrasyonel bir bölüşüme sahne olmasıdır. Anadolu’da toprak 
bölünmüş olup ailelere ancak kendi gereksinmelerine yetecek kadar toprak 
kalmıştır. 1850 ile 1950 arası yaklaşık yüzyıllık bir dönemde, makinenin ve 
gübrenin tarıma girmediği, giremediği ülkenin çok önemli bir bölümünde küçük 
aile işletmeciliği ve onun bağımlı sonucu olan kendi kendine yeterlik, hükmünü 
bütün olumsuz etkisiyle sürdürmüştür. 1920’ler, 1930’lar ve 1950’lerdc halkın 
%80’i tarımla uğraştığına göre, bu yıllar içinde Türkiye nüfusunun tümüne yakın 
bir kesimi küçük aile işletmeciliği modeli içindedir. Bir yandan tarımda modern
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girdilerin yokluğu, dolayısıyla üretimin düşük olması, öte yandan tarımsal 
üretimin ülke ekonomisindeki ağırlığı yüzünden “halkın beklentileri” kavramı 
ister istemez tarımsal faaliyet ve onların çıktısı üzerine oturmuştur. Tarımda 
üretimle yetinmek zorunluluğu vardır. Kentlerle ilişki yok denecek kadar azdır.
H.R.Tankut’un verdiği rakamlara göre 1930’larda, 31.626 köy 500’den az nüfuslu 
olup, toplumun önemli kesimi birbirlerinden, yol ve kavşaklardan, kentlerden 
uzaklarda yaşamaktadır.4-1 Tek uğraş tarımdır. Tarımın da amacı, pazarı değil 
aileyi beslemektir. Kaldı ki ürün yalnızca ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
düzeydedir. Çünkü üretim düşüktür. Üretimin düzeyini doğa koşulları belirler. 
Tarım hem bireylerin hem de ailenin temel çalışma alanıdır. Başka çalışılacak 
alan yoktur. Ailenin temel uğraşı kendine yetecek kadar ürün elde edebilmek ve 
üretilenle yetinmektir. Kentlerin yokluğu yanında kentle ilişkinin gereksizliği 
köylüyü kendi kendine yeterli hale getirmiştir.

Tarımsal faaliyet ve üretim ailenin bütünlüğünü koruyup sürdürmeye 
yöneliktir. Kendine yeterliği yalnızca küçük aile işletmeciliğinin toplumsal yazgısı 
olarak değil, ülkenin birçok bölgesinde olmayan taşıma ve ulaşım olanaklarının 
birbirlerinden kopuk küçük aile işletmelerine zorla benimsettiği bir var olma 
koşulu olarak görebiliriz. Bir başka anlatımla küçük aile işletmeciliği modeli 
ve onun bağımlı sonuçlarını benimsemeyen, reddeden ailenin yaşama koşulu 
bulunmamaktadır. Feodalitenin çöküşüyle başlayan ve günümüze kadar kendi 
içinde olmasa bile kendi dışında ve etkisinde bıraktığı ülkelerde iz süren kendine 
yeterlik, Fransa örneğinde olduğu gibi Türkiye’de de 1950’lere yani Demokrat 
Parti olayına kadar, kırsal alanın yaşantısını belirleyen ortak özellik olmuştur. 
Kendine yeterlik, önemli ve yaygın bir toplumsal anlayıştır. Yapılan araştırmalar, 
makinesiz tarımdan elde edilen ürünün pazara gitmediğini, gidemediğini ve 
üretimin, işletmeci ailenin ancak tüketimini karşılayabilecek düzeyde kaldığını 
göstermektedir.44 Köylünün kendi gereksinmesini karşıladıktan sonra tüketimden 
arta kalan, daha doğrusu artırdığı çok küçük orandaki ürünü pazara getirdiği ve 
bunları, adına üç beyaz dediğimiz; şeker, tuz, bez vb. ile değiştirdiği görülür. 
Pazarla yani yakın kentle çok dar ve küçük bir ilişki söz konusudur. Bunun dışında 
köyle kentin fonksiyonel ve organik hiçbir bağlantısı yoktur. Ayrıca hemen 
eklemek gerekir ki üç beyaz için kentle alışveriş küçük aile işletmeciliğinin 
kendine yeterli olma niteliğini değiştirecek, dışarıya, çevreye açılmayı sağlayacak 
boyutlara hiçbir zaman ulaşmamıştır. Çünkü üretimin yetersizliği yanında kente 
ulaşımın problem olması, yol yokluğu önemli engeldir. Bu toplumsal ve ekonomik 
talihsizliğe insanımız 1950’lere yani Demokrat Parti’nin iktidara gelişine kadar
43 H. R. TANKUT, Köylerimiz, Kenan Basımevi, İstanbul, 1939, s. 15.
44 Bu döneme ait ayrıntılı köy incelemeleri için bakınız: Sadri ARAN, Bir Köy Monografisi, 

Ankara, Sef Yayını, 1938; Mehmet ŞEVKİ, “Kurna Köyü”, Sim Dergisi, S. 72, Ankara, 1939, 
s. 79-90; Niyazi BERKES, Bazı Ankara Köyleri Üzerine Bir Araştırma, DTCF Yayını, Ankara. 
1942.
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katlanmak zorunda kalmıştır.45 Demokrat Parti iktidarı ile birlikte hem kırsal 
alan kurumlan hem köylü hem de kentli yeni bir döneme girmektedir. Demokrat 
Parti dönemi, ekonomik ve siyasal olarak ülkemizde çok şeyin başlangıcını 
oluşturmuştur

Küçük aile işletmeciliği ve yukarıda andığımız ortam, yönetimle yönetilen 
arasındaki ilişkilerin niteliğini belirleyen önemli bir etkendir. Yönetim - halk 
ilişkisinin oluşmasında olumlu ya da olumsuz etkisiyle küçük aile işletmeciliği ve 
onun sonuçları mutlaka dikkate alınmalıdır. Sözgelimi toprağın küçük parçalara 
bölündüğü, makine ve gübre kullanımının olmadığı bir ortamda üretimin 
küçüklüğü nedeniyle halk ile yönetimin ilişkilerinde ister istemez bir sınırlılık 
olacaktır. Böyle bir ortamda yönetimle ilişki kurmanın anlamı ve önemi yoktur. 
Küçük aile işletmeciliği modelinde ünitelerin ya da kişilerin çevreyle ilişkiye 
girmelerini gerektiren hayati bir neden söz konusu değildir. Sorun ailenin kendini 
yeniden üretmesidir. Üretim de bunu ancak ucu ucuna karşılayabilmektedir. 
Tüketimden artan yoktur. Üretimle yetinmek gerekir. Eğitim aile içinde ya da 
mahalle düzeyinde karşılanmaktadır. Sağlık sorunları devlet dışında çözülür.
45 Burada çok önemli bir noktaya değinmekte yarar bulunmaktadır. Türk aydınının popülist 

çalışmalarında ve ülkemizin sorunlarını irdeleyen birçok araştırmada toplumsal, ekonomik ve 
siyasal karışıklık ve yanlışlıkların nedeni olarak ülkemizdeki elitler, siyasi kişiler, yöneticiler 
suçlanmaktadır. Halk hep suçsuzdur, halkı eleştirmek haksızlık olur görüşü egemendir. 
Sözgelimi bir kentin belediye başkanı çok kötüdür ama onu seçen halk iyidir. Milletvekilleri çok 
kötüdür ama halk çok iyidir. Böyle çelişki olur mu? Bu görüş halkı doğru değerlendiremeyen 
ve en önemlisi halkı eleştirmenin ülkeye haksızlık olacağını sanan, toplumcu akımların, halk 
yardakçısı akımların aydınlarımıza bıraktığı kötü bir mirastır. Çok eskilere giden bir İspanyol 
atasözü "halk nasılsa yönetimi de öyle olur” der.
İnsanımızın ülkesiyle ilgili genel görüş ve duygularını farklı bir yaklaşımla değerlendirmemize 
olanak sağlayacak bir örnek olayı burada anlatmakta yarar görüyorum. 1957 yılında Frederick 
Frey ve ekibinin Türk köylüsünün duygu, düşünce ve alışkanlıklarını ortaya çıkarmak amacıyla 
yaptığı araştırmada, sorulan bir soruya köylü deneklerin büyük çoğunluğu “Bu topraklar bizim 
herşeyimizdir. Ülkemizi ve bu toprakları, hiçbirşeye değişmeyiz. Burada doğduk, burada ölürüz” 
biçiminde yanıt vermişlerdir. Sekiz yıl sonra aynı ekip bir değişiklik olup olmadığını test etmek 
için tekrar Türkiye’ye geldiğinde aynı denekleri bulamaz. Çünkü deneklerin çoğunluğu çiftini 
çubuğunu satıp çalışmak için Almanya’ya gitmiştir. Bu davranış kanımıza göre yanlış değildir. 
Ama yanlış olan, insanımızın ulusal ve ülkeyle ilgili konulardaki açıklamalarında samimi 
olmadığı, bıı açıklamaların gerçeği yansıtmadığıdır. Ama hemen belirtelim ki yakın tarihimiz, 
ulusal ve bölgesel halk yanlışları ile doludur. Sözgelimi 2001 yılında Dünya Bankası ile yapılan 
anlaşma gereği Polatlı ve Adıyaman pilot bölge seçilerek tarımda arazisi 200 dönümden az olan 
çiftçilere dönüm başı 5 dolar yardım yapılması kararlaştırılmış ve durumu buna uygun olaıı 
çiftçilerden beyanname vermeleri istenmiştir. Polath’da 2 000 kişinin başvurması beklenirken
5 000 kişi başvurmuştur. Başvuranlar arasında çiftçilikle ilgisi olmayan serbest meslek 
mensupları, kamu görevlileri, ev kadınları, ilgili ilgisiz bir sürü kişinin bulunduğu saptanmıştır. 
Adıyaman da ise başvurular toplandığında tarım arazisinin gerçek büyüklüğünün üç misline 
çıktığı, beyannamelere küçük çocukların bile yazılarak hak sahipliği elde edilmek istendiği 
görülmüştür. Türk toplumunun tabanıyla tavanı arasında hiçbir fark yoktur. Hiç unutmamak 
gerekir ki, halk nasılsa yönetici öyledir vc devlet de halkına göre icraat yapar.
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Sağlık sorunlarına, yaşlıların deneyimleri ve kocakarı ilaçları ile çözüm 
getirilmiştir. Bu durumda küçük aile işletmesi ve onların oluşturduğu topluluğun 
(communauté) dışarıyla, kentlerle, devletle ilişki kurmasına gerek kalmamıştır. 
Küçük aile işletmelerinin devletle ilişki kurmalarını gerektiren bir sorun henüz 
ortada yoktur. Kaldı ki çevreyle ilişki kurmak için işletme içinden herhangi bir 
istek ve baskı da gelmemektedir. Sadece devlet asker ve vergi toplayacağı zaman 
halkla temasa geçer.

Küçük aile işletmeciliği modelinde halk, edilgen ve yöneticilerin suyunda 
giden değil ama kendi bildiği gibi yaşayan insanlar topluluğudur. Bu durumun 
etkilerini kısaca değerlendirirsek, kendine yeterliğin yönetim-halk ilişkisinde içe 
dönüklüğü beslediğini söyleyebiliriz. Kendi kendine yeterliliğin örneğini veren bir 
düzen içinde aile işletmesinin çevreye açılmasına, çevreyle ilişki kurmasına gerek 
yoktur. Bir başka anlatımla sistemin kendini yeniden üretmesi için çevreyle ilişki 
kurması gereksizdir. Sistem kendi kendine yeterlidir. Dışarıdan beklentisi yoktur. 
İşte bu durum sonuçları itibariyle çok önemlidir. Ülkemizde halkla ilişkilerin 
uzun yıllar ihmal edilmiş olması, daha doğrusu halkla ilişkiler uygulamasına 
ihtiyaç duyulmamasının toplumsal nedenleri bu noktada yatmaktadır. Ayrıca ülke 
insanının kültürel kimliğini, siyasal ağırlığını ve dünyayı değerlendirmesini büyük 
ölçüde etkilemiştir. Türkler yine bu özellikleri nedeniyle uzun yıllar, toprakları 
üzerinde bekleşip durmuşlardır. Günümüzde ülkemiz insanının dünyayı, ülke 
sorunlarını algılamadaki beceriksizliğini, siyasal olayları ve ekonomik gelişmeleri 
bir türlü sağlıklı biçimde analiz edememesini, ülkenin sorunlarını irdelemede 
düştüğü yanılgıyı, insanımızın dünyasının çok basit birkaç öğeden oluşmasını, 
modern toplumun gereklerini yerine getirmedeki beceriksizliğini, yine 
insanlarımızın birbiriyle ilişkilerdeki norm dışı davranışlarını, içe dönüklüğünü 
ve çevreye bir türlü açılamamasmın nedenlerini küçük aile işletmeciliğinin 
toplumumuzda açtığı derin yaraların ve olumsuz etkilerinin bir sonucu olarak 
görmek yanlış olmayacaktır. Türk halkının taşarmışız olmasının en önemli 
nedeni de yine burada yatar. Toplumumuz bir amaca yönelik olmayıp, sağa sola 
yalpalayan bir sal gibidir. Avrupa’nın en az okuyan, en az kütüphanesi olan ve 
kütüphaneye en az uğrayan toplumudur. Dinsiz olana çok kızar ancak okumayan 
kişi için hiçbir görüş ve değerlendirmesi yoktur. Kafası projelerle değil, siyasal 
özlü ideolojilerle doludur. Sözgelimi sosyal devlet olmaya çabalayan sistemden 
köylümüzün beklentileri sürekli artmaktadır. Köylümüz yılda ortalama otuz ya 
da kırk gün çalışır. Köyüne bir tek ağaç dikmez. Onun için ağaçtan çok otlak 
önemlidir, tarla önemlidir. Bu beklenti Orta-Asya'dan kalma bir beklentidir. Yine 
bu köylü, benden vergi alma der. Komşumdan al bana ver der. Bu seçkin topluluk 
yine de ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kolay kolay eleştirilmez. Hele bir kesim aydın 
için toplumun bu kesimini eleştirmek hiç doğru değildir. Olan bitende onun hiç 
sorumluluğu yoktur. Çoğu aydın halkın yanlış yapmadığını, yapmayacağını sanır.
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Bu açıklamalarımız küçük aile işletmeciliğine ilişkin temelsiz ve abartılı 
görüşler olmayıp çeşitli araştırmalarla saptanmış, geçerliliği olan sonuçlardır. 
Ancak giderek artan birtempo içinde Anadolu insanının ktiçükaile işletmeciliğinin 
yarattığı olumsuz koşullardan kurtulma çabası içinde olduğunu belirterek bu 
bölümü noktalayalım.

Yukarıda kısaca betimlemeye çalıştığımız maddi ortam içinde yönetilenin 
devletten istekte bulunması ve gereksinmelerini duyurmaya çalışması çok az 
rastlanan bir olaydır. Bunun önemli nedenlerinden biri toplumsal örgütlenmenin, 
bu tür istekleri düzenli olarak saptayıp yönetenlere iletmeye elverişli 
olmamasıdır. Nitekim bu kısıtlılıklar yüzünden Osmanlı’da oldukça yaygın istek 
açıklama yönteminin “isyan” ve ona benzer yöntemler olduğunu görmekteyiz. 
Tanımlamaya çalıştığımız bu durumda devlet, halka kendi istediği için ulaşmakta, 
halkın zaten sınırlı olan istek ve dilekleri ise olduğu yerde kalmakta ve zamanla 
kaybolmaktadır. Yukarıdan aşağıya inen ve yönetimin gereksinmelerini 
karşılamak amacını güden sözgelimi vergi ve asker toplama işleri, yönetimin 
emirleri tek yönlü yolda düzenli ve aksamadan yürümektedir. Ama tersi çok zor 
hatta mümkün değildir.

Küçük aile işletmeleri, güçlü merkezi yönetimin vergi gelirinin ve asker 
ihtiyacının temel kaynağıdır. Bir başka tanımla güçlü merkezi yönetimin varlığının 
temel koşulu yine küçük aile işletmeciliğinin başat olduğu toplumsal yapı ve onun 
yol açtığı sonuçlardır. Güçlü merkezi yönetim ancak küçük aile işletmeciliğinin 
yaygın olduğu toplumsal sistemlerde görülür. Fransa’da uzun yıllar yaşanmış olan 
Bonapartizmin en önemli sonuçlarından biri de burada ortaya çıkar. Fransa güçlü 
merkezi yönetim modeli ile, etkisinde kalan birçok ülkeye, bu arada Osmanlıya 
da modellik ve rehberlik etmiştir. Bu etki tekrar belirtelim ki, Cumhuriyet 
Türkiye’sinin ilk otuz yılında da kendisini göstermiştir. Bu oluşum içinde taşradan 
ne yetki ne de otorite kullanma isteği gelir. Merkezi yönetimin önemli yetkileri 
kendisinde toplamasına hiçbir itiraz gelmemiştir. Kaldı ki devlet yetkilerinin tek 
elde toplanmasına küçük aile işletmelerinin yaygın olduğu toplumsal oluşumdan 
eleştiri gelmesinin bir anlamı yoktur. Çünkü sürekli belirttiğimiz gibi, küçük aile 
işletmeciliğinin oluşturduğu insan modeli kendisi ve ailesi dışında hiçbir şeyle 
ilgili değildir. Bizdeki cılız yerel yönetim uygulamasının nedenlerini de burada 
aramak yanlış olmayacaktır. Merkezi yönelim ipleri elinde tutmakta, taşrayla 
yalnızca vergi toplamak ve askere adam almak gerektiğinde ilişki kurmaktadır. 
Genel kuralı böylece vurguladıktan sonra, yanlış anlamalara yol açmamak için, 
tanımladığımız durumun “yönetilenlerin devletten hiçbir istekleri bulunmadığı” 
biçiminde yorumlanamayacağını da belirtmemiz gerekir. Sözgelimi kitlelerin, 
merkezi yönetimden veya onun uzantısı olan kurumlardan en önemli istekleri, 
vergi toplama ve askere almayla ilgilidir. Merkezi yönetim hangi alanlarda ilişki 
kurduysa aldığı tepki de bu alanlarla ilgilidir. Bu alanın dışına çıkılması ve ilişki
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gündeminin serbestçe ve halk tarafından belirlenmesinin tarihi çok yenidir.
Cumhuriyet sonrası dönemde yönetilenlerin siyasal kurumlarda karar 

almaya ve siyasal iktidarın oluşumuna çok az katıldıklarını ancak zamanla bu 
durumun değişmeye başladığını görmekteyiz. Gerçi Tek Parti Dönemi’nde de 
seçim yapılıyordu ama halkın seçenek önerme hakkı yoktu. Yine aynı dönemde 
parlamento vardı ama siyasal kararlar çok sınırlı bir katılmayla ve daha çok 
hükümetçe alınıyordu. Halkın istek ve önerileri kararlara doğrudan ve etkili 
biçimde yansımıyordu. Bir başka anlatımla Tek Parti Dönemi’nde kitlelerin 
siyasal kararlara katılması, hem toplumsal oluşumun zorunlu sonucu hem de 
siyasal iktidarın olumsuz tutumu nedeniyle gerçekleşemedi. Bu dönemdeki 
katılma içi boş bir görüntüden başka bir şey değildi. Kitlelerin ortak siyasal 
süreçlere katılmalarının gerçekleşmesi asıl olarak çok partili döneme geçişle 
birlikte başlamış ve giderek de artan bir öneme kavuşmuştur. OsmanlI’dan 
miras kalan ve Cumhuriyet döneminin de başat özelliği olan güçlü merkezi 
yönetime halkın katılması, hatta etki yapması uzun süre istenmemiştir. Halkın 
bu tür yetkisi inkar edilmiştir. Siyasal ve bürokratik seçkinler istedikleri gibi 
ülkeyi yönetmiştir. O dönemlerdeki olağanüstü koşulları da düşünürsek ülkemiz 
iyi yönetilmiştir diyebiliriz. Ancak 1950’lerde meydana gelen değişikliklerle 
ufku açılan Türk halkı daha sonraları, kendisine haksızlık yapılmış gibi, otuzlu 
ve kırklı yılların yönetimlerini eleştirmeye ve onlardan adeta hıncını almaya 
başlamıştır. Kapalılığın ve içe dönüklüğün ve bir de kapımıza dayanan İkinci 
Dünya Savaşı’nın bütün olumsuz koşullarını içinde taşıyan otuzlu ve kırklı 
yıllarda, Anadolu’nun sade insanının hükümetlerden pek bir şey istemediğini, 
bulduğuyla ve olanla yetinmeye gayret ettiğini bilmekteyiz. Bu dönemde halk 
istekleri hem yoktur hem de olmuş olsa bile yönetim, bu isteklere kapalıdır.

Osmanlı döneminde halk şikâyetlerinin en büyük bölümünün “baskıcı 
devlet”teıı yakınma olduğunu biliyoruz. Bu genellemeyi 1950’lere kadar da 
getirebiliriz. 1946-1950 dönemini geçiş yılları sayarsak, halkın yönetimi 
etkilemesinin 1950’lerden sonra oluşan yeni siyasal anlayış çerçevesinde 
kolaylaştığını söyleyebiliriz. Aynı tarihlerden başlayarak halkın devletten 
istediklerinde belirgin değişiklikler olmuş, bu isteklerin yönü ve yoğunluğu o 
güne kadar süregelen yönetim-yönetilen ilişkilerinin tek yönlü niteliğini de 
değiştirmiştir.

Buraya kadar 30’lu ve 40’lı yıllarda halkın devletten ne istediğini ya da ne 
isteyebilecek durumda olduğunu ve bu isteklerin hangi maddi kaynaklardan 
doğduğunu ve hangi değişkenlerce belirlendiğini gördük. Şimdi 1950’li yılların 
siyasal gelişmelerinin halk beklentileri üzerinde oluşturduğu köklü değişiklikleri 
görelim.
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1950 sonrası dönemin Türkiye ekonomisinin örgütlenme biçiminde 
oluşturduğu en önemli değişikliklerden biri, belki de birincisi, küçük aile 
işletmelerinin işlevsel bütünlüklerinin bozulmasıdır. Tarıma makinenin 
girmesiyle küçük aile işletmeleri nitel ve nicel değişmeler geçirmeye başlamış, 
küçük işletmeler dalıa büyüklerine kiracı ya da ortakçı olarak katılmış, pazar için 
üretim hızlanmış, kural olarak başkalarıyla işbirliğine giremeyen insanımız ve 
onun oluşturduğu kurumlar çevreyle yeni ilişkiler kurmaya, yönetimden yeni 
isteklerde bulunmaya yönelmiştir. Bu arada çevreye açılmanın ön koşulu olan 
taşıma ve ulaşım sorunu da öncelikle ve ivedilikle gündeme alınmış, demiryolları 
nasıl Tek Parti Dönemi’nin amblemi olmuşsa, aynı şekilde giderek genişleyen ve 
sıklaşan karayolu şebekesi de Demokrat Parti hükümetlerinin simgesi olmuştur. 
1948 yılında Adana ve Mersin dolaylarının sebze ve meyveleri, demiryoluyla 
ve her gün üç vagona yüklenerek Ankara’ya taşınmaktaydı. Bu sayı 1957’de 
bir vagona düşmüş daha sonra da bu taşımadan vazgeçilmiştir. Karayolunun 
devreye girmesi ile pazara daha kolay ulaşma olanağı doğmuştur. İzleyen yıllarda 
üretim artışını pazara transfer böylece kolaylaşmış olmaktadır. Yine bu dönemde 
tarımda makineleşmenin görülmemiş boyutlara ulaştığını, sözgelimi 1951-1953 
yılları arasında, yani iki yılda traktör sayısının tam on beş kat arttığını görüyoruz. 
Aynı yıllarda tarımda gübre kullanımı da geometrik olarak artmış ve çiftçiler 
için oldukça kolay işleyen bir kredi mekanizması da kurulmuştur. Artık üretim 
yalnızca aile için değil pazar için, satış için yapılmaktadır. Tarımda üretim 
artışının Demokrat Parti iktidarı ile başlamış olduğunu ve feodal umursamazlığın 
yerini artık önemli beklentilerin aldığını görüyoruz. Yine bu dönemde halkımız 
gerçekte yeni edindiği “vatandaş” statüsü içinde yönetimden yeni görevler ve 
yeni hizmetler istemeye başlamıştır. İçine kapalı insanın yerini devletten yol, 
taşıt, gübre ve kredi isteyen insan almıştır. Bu dönemden itibaren de Türkiye, 
siyasiler tarafından yandaşlarına peşkeş çekilen ülke olmuştur.

Eski dönemde küçük aile işletmesi, aile üyeleri açısından yaşamın merkeziydi. 
Üretim ve eğitim orada yapılır, hastalara orada bakılırdı. Yukarıda anılan ve 
özetlenen ekonomik gelişmenin başlattığı yeni dönemde aile işletmesi, üretim 
işlevinin bir bölümünü makine ve fabrikalara, eğitim işlevinin bir bölümünü 
devlet okullarına, hastanın bakımının yapılması ve iyileştirilmesi işlevinin bir 
bölümünü de devlet hastanelerine devretmeye başlamıştır. Kısacası her beklenti 
ekonomik bir içerik edinmiştir. Halkın beklentileri mecra, yatak değiştirmiştir.

Halkın beklentilerini etkileyen ve özlem düzeylerini yükselten bir başka 
gelişme siyasal plandadır. 50’ 1 i yıllarda bu konuda önemli bir gelişme vardır. 
Demokrat Parti olayıyla birlikte halkın yönetimden beklentileri adeta tahrik 
edilmeye başlanmıştır. Yol, su, okul vaatleri ve bunların yanında birçok hizmetin

C . 1950 S o n r a s ı  O lu ş a n  B ek len t i  Düzeyi
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yalnızca devlet tarafından götürüleceğinin açıklanması halkı farklı bir düşünccyc 
sevk etmiş ve çok olumsuz bir alışkanlığın da belki başlangıcı olmuştur. 
Günümüzde sık sık eleştiri konusu olan, her şeyi devletten bekleyen ama 
vatandaşa hiçbir külfet getirmeyen ve maliyeti oldukça yüksek olan bu anlayışın 
ne yazık ki temeli bu dönemde atılmıştır. İnsanımızın bugün bile büyük bölümü 
maliyetsiz yaşamanın özlemini çekmektedir. Aşağıdaki alıntı Cumhuriyeti 
izleyen yıllarda kırsal alanın siyasal sistem ve yönetim karşısındaki konumunu 
çok güzel açıklamaktadır:

İmparatorlukta ve onu izleyen Cumhuriyet döneminde bütün reform çabaları 
yukarıdan aşağıya gelmiş, halk yığınları siyasal istekleri gerçekleştirmek için 
merkezi ve yerel yöneticilere, siyasal kuruluşlara karşı baskı yapamamıştır. 
Halkın yönetime katılması, kendini önemli bir güç olarak tanımaya başlamasının 
tarihi çok yakındır. Özellikle 1945 ’den sonra çok partili bir siyasal yöneliş 
halk yığınlarının çeşitli baskı grupları halinde, çeşitli partileri desteklemeye 
başlaması, siyasal partilerin halka yanaşması, onun siyasa! davranışlarına, 
devletle ilişkilerine, devlete karşı istek ve dileklerine büyük bir değişiklik ve 
canlılık getirmiştir. 46

1950 sonrası dönemde siyasal partilerin halka yanaşması ve onun isteklerine 
kulak vermesi öylesine güçlü olmuştur ki, Demokrat Parti’yle bütünleşen 
köylüler kırsal alanda kök salan siyasal örgütler aracılığıyla isteklerini yönetime 
kolayca aktarma ve bunları gerçekleştirme olanağı yakalamışlardır. Öyle ki 
bu istekler, kamu yönetiminin teknik gerekçeler üzerine oturttuğu ulusal ya da 
bölgesel tercihlere üstiin gelmeye başlamış, hatta teknik gerekler, mali yönetim 
ilkeleri tümüyle bir tarafa itilmiştir. Bu gelişmeden kamu görevlileri son derece 
rahatsız olmuşlar, daha sonraları da bu olayların ceremesini çekmek zorunda 
kalmışlardır. Özellikle mülki idare amirleri başta olmak üzere kamu görevlileri 
bir ilden ötekine ya da bir ilçeden başkasına sürülmeye başlanmıştır. Tek Parti 
Dönemi’nin görkemli yöneticisinin yerini “yorganı sırtında” ilden ile dolaşan 
yönetici tipi almıştır. Böylece geleneksel olarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kolladığı kamu görevlileri ile Demokrat Parti’nin kollamaya çalıştığı köylü ve 
serbest çalışanlar arasındaki mücadele ellili yıllarda köylüler lehine sonuçlanmış 
oldu. Yeni siyasal iktidar köylüye itibar kazandırıyor ve her önemli icraatta ona 
müstesna bir yer ayırıyordu. Benim 1950’Ii çocukluk yıllarımdan hatırladığım bir 
olayı burada anmam gerekir: O yıllarda Ankara’da, kentin merkezi durumunda 
olan Ulus Meydanına (Taşhan) köylüler sokulmazdı. Köylüler bazen kentin 
girişinde durdurularak kötü ve eski kıyafetleriyle, kentin görünümünü bozdukları 
bahanesiyle gerisingeri geldikleri köylere yollanırdı. Kente girenler de genellikle 
iş bulmak için toplandıkları Ulus Meydanından alınarak, geldikleri yere, yani

46 İbrahim YASA, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı ve Teme! Sorunları, TODAİE, Ankara, 1973, s. 
112.
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civar ilçe ve köylere geri dönmeye, bu mümkün olmazsa kentin daha mütevazı 
semtleri olan Samanpazarı ya da Çankırıkapı’da (Yıldırım Bayezit Meydanı) 
eğleşmeye zorlanırdı. Güvenlik güçleri bu denetimleri sırasında nüfus kağıdına 
değil, kılık kıyafete bakardı. İşte bu insanlar, Demokrat Parti’yle birlikte adeta 
iktidara gelmiş oluyordu. Yine bu kesim bir süre sonra kentleri içinden zaptederek, 
gecekondu krallıklarını ilan edecekti.

Pazar için üretime geçişle birlikte halkın istek ve beklentilerinde nasıl köklü 
değişiklikler olmuşsa aynı biçimde Demokrat Parti’ niıı iktidar olmasıyla birlikte 
halk beklentileri pompalanıp, devletten istek yarışı başlatılmıştır. Yılların eziklik 
ve yoksulluğunu giderebilmek için Türk köylüsü böylece çok iyi bir fırsat 
yakalamış oldu. Köylünün bir dediği iki edilmedi. Ama daha sonraki yıllarda 
da köylünün bu ayrıcalıklı statüsü yavaş yavaş elinden alındı. Köylü böyle bir 
“imtiyazı” bir daha hiç yakalayamadı. Ülkesini yağmalamada öteki kategorilere 
göre oldukça gerilerde kaldı.

D. 1961 Anayasası’nın Etkisi

Halk beklentilerini şekillendiren ve bugünkü durumuna getiren son büyük 
adım 1961 Anayasası’yla atılmış, bu anayasanın özellikle sosyal hukuk devleti 
konusunda getirdiği yeni anlayış, kamu yönetimiyle yönetilenler arasındaki 
ilişkilere yeni boyutlar eklemiştir.

1961 Anayasası’nın halkın istek ve beklentilerine yaptığı etkileri birkaç başlıkta 
özetleyebiliriz. Bir kere anayasanın oluşturduğu yeni anlayışla, alt kesimlerin 
özlem düzeyleri toplumun varlıklı insanlarının yaşantılarının etkisinde kalarak 
oluşmaya başlamıştır. Toplum kendini başkasıyla kıyaslayan ve daha yukarı 
yaşam koşullarını yakalayabilmek için yarışan insanlara adeta kucak açmıştır. 
Ancak bu yarışmanın maddi temelleri bir türlü oluşturulamamıştır. İkinci olarak 
örgütlenme hakkının güvence altına alınması, özellikle sendikalara getirilen 
anayasal haklar, istek açıklama ve onları elde etme konusunda, Türk halkına 
yeni ufuklar açmıştır. Herhangi bir süzgeçten geçmeksizin ve kamusal kararları 
alan üst düzey yöneticilerine kadar ulaşan halk istekleri, ayrıca “yaptırımlı” hale 
gelmiştir. Tek Parti Dönemi’nin yöneten-yönetilen ilişkisine uyguladığı monolog 
koşulları ortadan kalkmış, eskinin tartışılmaz olarak bilinen yönetici kararları 
ikide bir değiştirilmeye hatta geri alınmaya başlanmıştır. Sözgelimi baskı 
kümelerinin merkezi yönetimin eylem ve işlemlerine yerel ve ulusal düzeyde 
karşı koymaları yanında, köylünün toprak ve su kullanımına ilişkin yönetici 
(vali ya da kaymakam) kararlarına karşı tepki koydukları, hatta uygulamayı 
engelledikleri görülmüştür. Bu arada yöneticilerin davranış biçimlerinde de 
değişmeler olmuştur. Çünkü eskiden halkla bire bir olarak, karşı karşıya gelen 
yöneticiler daha sonraları yani 1960’lardan sonra sorunları örgütlerle tartışarak 
çözmek zorunda kalmışlardır. Özellikle de sendikalaşmış işçilerle ilişkiler bu
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biçimde yürütülmeye başlanmıştır. İşçi sendikaları bu dönemde önemli bir görevi 
yüklenmiş, devletle üyeleri arasındaki birçok sorunu çözmede aracılık etmişlerdir. 
Yine bu dönemde katılma örneklerinde artış olmaya başlamıştır. Hemen eklemek 
gerekir ki, bu dönem Türkiye’sinin en önemli özelliği üretmeden çok, bölüşmeye 
ağırlık vermiş olmasıdır. Bölüşme mücadelesinin yine bu dönemde çok aşırılara 
gittiğini ve üretimin ikinci plana itildiğini belirtmekte yarar vardır. Bir yanda 
yasal ve yönetsel düzenlemelerin getirdiği anlaşılmaz sınırlamalar, öte yanda 
aşırıya kaçan bir sendikacılık anlayışı ve ticarette içe dönüklük daha sonra 
cezasını ulusça çekeceğimiz olayların ve gelişmelerin temel taşlarıdır. Kıpırdayan 
memur sendikacılığı ise 12 Mart askeri muhtırasıyla saf dışı bırakılmıştır. 
Üniversiteler ve öteki özerk kurumlar çok dar bir devlet anlayışı içine hapsedilip 
etkisiz hale getirilmiştir. Daha sonraki 12 Eylül askeri darbesi ise temel hak ve 
özgürlüklerinin büyük bölümünü toplumun elinden alıvermiştir. 12 Eylül darbesi 
gibi öteki darbelerde de görülmüştür ki Tiirk insanı yapılan askeri darbe ile 
birlikte, siyasi kimliğini bir yana itip cunta yönetiminin arkasına takılmaktadır. 
Yargı ve üniversite başta olmak üzere birçok kurum birbiriyle yarışırcasına 
12 Eylül’de cunta yönetimine hizmet arz etmişlerdir..Aynı yorumu halk için de 
tekrarlamanın yanlış olmayacağı açıktır.

Yönetilenlerin beklentilerini artıran bir üçüncü etken, kitle iletişim araçlarının 
gelişimi ve ülke insanlarını etkilemesidir. Çünkü kitle iletişim olayı, insanları ve 
kültürleri birbirine yaklaştırmakta, aralarında karşılaştırma yapılmasını olanaklı 
kılmaktadır. Bu olay ülkemizde insanlarımızın özlem düzeylerinin yükselmesinde 
çok önemli bir faktör olmuştur. Bu arada insanların günlük yaşantılarının önemli 
bir bölümünü reklamların işgal etmesi, tüketimin artmasının ve ekonomik 
canlılığın nedenlerinden biridir. Bu etkinin psikolojik ve ekonomik sonuçlarını 
kuşkusuz burada tartışmıyoruz. Ancak hemen eklemek gerekir ki özel radyo ve 
televizyonların yaygınlaşması ve devlet tekelinin kalkması halkla ilişkilere bir 
başka boyut getirmiştir. Sözgelimi yapılan sondajlara göre polis-halk, yargı-halk, 
belediye-halk ilişkilerini irdeleyip sorunları sıcak görüntülerle ekrana getiren 
programlar büyük ilgi toplamaktadır. Halka yönetimle ilişkide yol, yordam 
öğreten ve bu konularda kamusal otoriteyi gerektiğinde acımasızca eleştiren, 
yönetimin eksik ve yanlışını yakalayan özel televizyon programları büyük ilgi 
çekmekte ve yankı yapmaktadır.

Kitle iletişim olayının halka, tümüyle değişik seçenekler tanıdığını elbette 
söyleyemeyiz. En azından programlar bir değişme ajanı, bir yönlendirme 
aracı olarak kullanılsa bile tekrarlanmaya, tutarlı olmaya ve karşılaştırmalar 
yapmaya olanak sağlamalıdır. Çok farklı kaynak ve görüşlerin etkisinde kalan 
sade vatandaşın kitle iletişim olayının etkisiyle değil, yaşadığı maddi sıkıntıların 
sonucunda siyasal görüş değiştirdiğini burada bireysel görüşümüz olarak 
belirtelim.
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Kitle iletişim olayı belirli bir sistemi, içinde yaşanılan düzeni yıkmaktan çok 
o sistemi yaşatabilmek için gerekli statik ve dinamik elemanları sağlamakta 
başarılıdır. Radyo, televizyon ve yazılı basın sistemi değiştirmekten çok sistemin 
kendini yeniden üretmesinde önemli rol oynarlar. Bu araçların devletin gerekleri 
ile halk isteklerinin bir çizgide buluşmasını ve uzlaşmayı kolaylaştırıcı, hatta 
sağlayıcı bir role kavuştuklarını görmekteyiz. Yığın iletişim araçlarının halkla 
ilişkilerde ufuk açan, kopuk olan ilişkileri kuran ve işlemeyen bazı ilişki türlerini 
yeniden başlatan bir görevi bulunmaktadır. Özetlersek 90’lı yıllarda medya, 
halkla ilişkilerde incelenmesi gereken başlı başına bir konu ve ilgi alanı olmuştur. 
Onu geleneksel görevi yanında yönetim-halk ilişkisine getirdiği yeni anlayışı da 
dikkate alarak tekrar tekrar irdelemekte yarar vardır.

E. Halk Beklentilerinin Ortak G örünüm  ve Boyutları

Bazı bölgese] farklılıklara karşın, kırsal alandaki halk beklentilerinin çok 
sayıda ortak özelliği bulunmaktadır. Ülkemizde köylerin % 41’nin herhangi bir 
alt yapı sorunu olmadığı anlaşılmıştır. Bazı ihtiyaç kalemleri ise gündemden 
düşmüştür. Örneğin telefon bugün birçok köyümüze ulaşmıştır. Haberleşme ve 
ulaşım büyük ölçüde sorun olmaktan çıkmıştır. Türkiye Avrupa’nın oldukça iyi 
yol ağma sahip ülkeleri arasındadır. Ancak orman köylüleri ile ilgili sorunları 
çözmede güçlükler ortaya çıkmaktadır. Yıllardır bu sorun çözülememiştir. Yine 
yapılan araştırmalarda orman köylülerinin ormanla ilişkileri ve toprak sorunlarının 
çözülemediği görülmektedir. Bu olay önemli bir halk beklentisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bunun yanında 50’li ve 60’lı yıllarda sürekli gündeme gelen bir 
başka sorun da çözülmüş bulunmaktadır. O yıllarda köyde okul, elektrik ve su 
çok önemli bir problem iken günümüzde Türkiye bu sorunlarını büyük ölçüde 
çözmüş bulunmaktadır. Halk istekleri arasında artık köye su getirme, elektrik 
verme ve yol yapma kalemleri yoktur. Buna karşılık yeni istek kalemleri 
gündeme gelmektedir. Bunlardan önemli bir tanesi turizmle ilgili beklentilerdir. 
Köyleri turistik bölgelere yakın olanlar turist gelirlerinden pay alabilmek için 
köylerine turistik tesis yapılmasını devletten ısrarla istemektedirler. Bir başka 
beklenti, çeşitli alanlarda yatırını veya ticaret yapabilmek için devletten kredi 
talebi ve bunun karşılanmasıdır. Hiç kuşkusuz tarımsal kredilerin artırılması ve 
kredi koşullarının hafifletilmesi her zaman önemli bir yer tutmuştur. Geçmiş 
yıllarda gündemde olan devletin alt yapıyı getirmesi dileği artık devletin ticaret 
sistemi içinde kırsal alan insanına yardımcı olması şekline dönüşmüştür. Sorun 
alt yapı ve teknik hizmetlerden para operasyonlarına ve yatırıma atlamıştır. 
Ayrıca yıllardır ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan topraksızlık da 
köylülerin dile getirdikleri bir başka istektir. İlginç olan bir başka nokta, kırsal 
alanda yaşayan insanlarımızın önemli bir kesiminin çevre kirlenmesi ve çevre
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konusunda oldukça duyarlı davranması ve çevreyi kirleten etkinliklere karşı 
çıkmasıdır. Bu istek özellikle orta, batı ve güney bölgelerimizde çok belirgindir.

1961 ve 1970 yıllarında yapılan araştırmalarda hiç rastlanmamasına karşın 
bugünlerde yapılan araştırmalarda en önemli yeri tutan bir başka sorun, güvenlik 
sorunlarıdır. Ülkemizin Güneydoğu bölgesinde yaşanılan üzücü ve tatsız olaylar 
nedeniyle bu bölge ve bu bölgeye yakın yerlerde güvenlik en önemli halk 
beklentisidir. Ancak ilginç olan bir başka nokta da güvenlik beklentilerinin 
Güneydoğu illerimizle sınırlı olmayıp büyük kentlerde de dile getirilmiş 
olmasıdır. Bu tür halk isteklerinin ve sorunların 50’li ve 60’lı hatta 70’li yıllarda 
gerçekten olmaması aradan geçen yıllar içinde kamu yönetiminin, daha doğrusu 
yasama, yargı ve yürütmesiyle devletin nasıl bir yanlış içine düştüğünün ve 
olayları nerelere getirdiklerinin açık bir kanıtıdır. Her şeyden sorumlu olan 
devletin Güneydoğu’ da yaşanan ayrımcı hareketlerin yarattığı sorunların içinden 
o yöre insanını, yabancıları suçlayarak çıkması mümkün değildir. Bu bölgedeki 
olaylar yatışmış olmakla birlikte, yine bu bölgeye özgü ekonomik önlemleri 
almada gecikmemek gerekir. Yapılması gerekenleri yine devlet yapacaktır. Oysa 
küreselleşme rüzgârı içinde toplumsal ve ekonomik sorunların çözümü özel 
kesime bırakılmaya başlanmıştır.

Kentlerde yaşayan insanlarımızın beklentileri de sıraları değişik olmakla 
birlikte güvenlik, hayat pahalılığı, kesintisiz ve düzenli belediye hizmetleri, temiz 
çevre, ciddi bir alt yapı sistemi, siyasal istikrar, hızlı ve temiz işleyen bir adli 
sistem, sosyal devlet uygulamaları, yeşil kart, ucuz ticari kredi ve konut kredisi 
gibi konularda odaklaşmaktadır. Bu dileklerin her biri kuşkusuz kentli ile yönetimi 
karşı karşıya getirmekte çeşitli düzeylerde halkla ilişkiler sorunlarını ortaya 
çıkarmaktadır. Kuşkusuz burada asıl olarak belirtmek istediğimiz bu sorunlardan 
çok, bu sorunların devlet veya yönetimce bilinmesi ve gerekli biçimde bunların 
üzerine gidilmesidir. Kamınıza göre, tanıma aşamasında önemli engeller aşılmış 
olup kamu yönetimi, halkın devletten isteklerini ayrıntısına kadar yakalamış 
bulunmaktadır. Ama sorun, bu isteklerin yerine getirilmesinde kamu yönetiminin 
acze düşmesi, destekten kaçınması, sorunların çözümünü ertelemesi ya da 
unutturmak istemesidir. Tanıma aşaması halk isteklerinin öğrenilmesiyle bitmez, 
başlar. Daha yapılacak çok şey varken, yönetimin sağır ve duyarsız davranarak 
süreci kilitlemesi gerçekten önemli bir sorundur.

Cumhuriyetin kuruluşundan Demokrat Parti’nin iktidara gelişine kadar geçen 
sürede, yönetim-halk zorunlu işbirliğiyle kırsal alana sınırlı hizmet götürüldüğünü 
biliyoruz. Yine biliyoruz ki, halk daha önce devletle birlikte gerçekleştirdiklerini 
Demokrat Parti dönemine girildikten sonra yalnız devletten bekler duruma 
gelmiştir. Bu değişmeyi bir yandan siyasal partilerin halka yanaşması, diğer 
yandan Demokrat Parti’nin sürekli işlediği “devletten istenen her yardım ve 
hizmetin devletçe görüleceği” vaat ve sloganının siyasal yaşantının ayrılmaz
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parçası durumuna gelmesiyle açıklayabiliriz. Yine Tek Parti Dönemi’nde teknik 
hizmetler, okul, sağlık evi halk tarafından imece usulüyle yapılıp, öğretmen ve 
gereç gereksinmeleri devletçe karşılanırken; 1950 sonrası dönemde halk katkısı 
giderek azalmış bir süre sonra sıfıra inmiştir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra 
geliştirilen devletle halkın işbirliği ve karşılıklı katkı anlayışı bugün kalkmıştır. 
Geniş halk kitlelerinin beklentisi artık öylesine tek yönlüdür ki, her şey öylesine 
devletten beklenmektedir ki, halk katkısına dayalı büyük projelerden bir sonuç 
alınamamıştır. Örneğin “bölge ve toplum kalkınması” çalışmaları; halkın katkı 
ve işbirliğini, çok uğraşmasına ve üzerinde titizlikle durmasına karşın, bir türlü 
sağlayamamış ve tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ülkemizde devlet, 
halka bir işi başarma hak ve fırsatını çok ender olarak vermektedir. Toplum 
kalkınmasında istisnai olarak bu hak insanımıza verilmiş olmasına karşın, birkaç 
istisna dışında, sonuç başarılı değildir. Öte yandan Köy Yasası’nda yer almasına 
karşın imece uygulaması hemen hemen kalkmış gibidir.

Halk beklentilerinin tek yönlülüğü konusunu Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı şöyle irdeliyor:

Kamu hizmetlerinin dağıtılmasında şimdiye kadar takip edilen usul devletin tek 
taraflı olarak hareketi şeklinde olmuştur. Halkın hizmetin teşkilatlandırılmasına 
katılmasını sağlamak, hem yapılan işlerin daha başarılı olmasını kolaylaştırır 
hem de devletin yükünü hafifletir. Kamu hizmetlerinin kamu otoriteleri ile halkın 
birlikte çalışmasını gerektiren bir iş olduğu fikrini yerleştirmenin ve toplulukları 
çeşitli sorunlarım çözmek üzere bir arada hareket ve teşkilatlandırmaya teşvik 
etmenin büyük sosyal faydalan vardır.

Bu resmi temenni ışığında yıllardır sürdürülen çalışmaların ortaya çıkardığı 
gerçek şudur ki, halkla devletin gönüllü güç birliği yaparak kalkınma çabalarına 
katkıda bulunmaları bugünkü koşullarda hemen hemen olanaksız gibidir. 
Örneğin Orta Anadolu’da yapılan bir araştırmaya göre : “Köyde ortak yarar için 
bir çalışma yapılsa siz de katılır mısınız? sorusuna alman yanıtta deneklerin % 
55’i “katılmam” demiştir. “ İstemeyerek katılırım” diyenlerin oranı da bir köyde 
% 1 8 ’dir.47

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında toplu kalkınmanın simgesi olan ve halka 
aşılanmak istenen, devlet-vatandaş işbirliği ve hizmetlerin birlikte götürülmesi 
ilkesi, 1950’lerden sonra süratle terkedilmiştir. Bu terk, olumsuz sonuçlarını 
hemen ortaya koymuş ve herkes en küçük bir katkıyı devletten esirger ya da 
en küçük bir hizmeti bile devletten bekler duruma gelmiştir. Günümüzde artık 
bu iki güç arasında açık bir işbirliği sağlamak oldukça zorlaşmış bulunuyor. 
“Halkı küçültmek” biraz zor olduğuna göre devleti küçültmek en mantıki çözüm 
olmuştur. Sayıları oldukça az bazı hayırsever kişilerin okul yaptırmaları dışında,

47 Erdoğan GÜÇBİLMEZ, Yenimahalle ve Kay adi h i Karşılaştırmalı Bir Köy Araştırması, SBF
Yayını, Ankara, 1971, s. 247.
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devlet halk işbirliğine ya da başka örneklere rastlamak çok zordur. Otuzlu, kırklı 
yılların olanla yetinen çiftçisinin, esnafının yerini daha açgözlü bir doku almıştır. 
Bunlara gecekondu “aristokrasisi” de eşlik etmeye başlamıştır.

Bireyi, kendini bir yana çekip, her türlü hizmeti tek taraflı olarak devletten 
ister duruma getiren siyasal ve toplumsal alışkanlık seksenli ve doksanlı yıllarda 
bir başka yöne dönmüş bulunmaktadır. Bireysellik artık günümüzde bencil bir 
görüntüye bürünmüştür. Bencilliğimiz mizah sınırlarını aşıp adeta acımasızlığa 
dönüşmüştür. Paylaşmayı unuttuk. Oysa toplu ya da bireysel üzüntüler, 
acılar paylaşıldığında yarıya iner, hafifler. Artık insanımız hiçbir fedakarlığa 
yaııaşmamaktadır. Birlikte yaşanmasına karşın kendini kurtarmaktan başka 
düşüncesi olmayan insanlar topluluğuna dönüştük. Zengin olabilmek için her türlü 
yolu “mubah” gören, son yıllardaki moda deyimiyle “köşe dönmeyi” amaç edinen 
insanların ülkesi olduk. Ve en önemlisi bu olumsuz düşünce ve uygulamaların 
en ufak bir tepki bile almadığı, eleştirilmediği hatta tam tersine hoş görüldüğü 
bir toplumsal oluşumu “başarıyla” gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yanlış duygular 
herkesi sardı. Türkiye’de üretilen elektriğin % 20’si kaçak kullanıma gidiyor. Bağ- 
Kur üyelerinin % 70’i kuruma borçlu. Üyelerin % 40’ı hiç prim ödemiyor. Ama 
kurumun sağlık ve ilaç yardımından yararlanıyorlar. Ankara’yı bürokratik krallık 
diye eleştiren İstanbul, vergi kaçıranların cenneti. İstanbul Defterdarlığı’nın 
yaptığı incelemeye göre, bu kentte mükelleflerinin % 80’i vergi kaçırıyor. 48 
14 milyonluk kentin ancak 990. 000’i vergi mükellefi. Alış veriş sonrası fatura 
vermemek için esnaf ve tüccar bin bir türlü bahane ileri sürüyor. Kimse vergi 
ödemek istemiyor. İnsanımız askerlik dahil her türlü yükümlülükten kurtulma 
yolunu buluyor. Hatta zamanımızın bir bölümünü “bu tür yükümlülüklerden 
nasıl kurutuluruz” diye harcıyoruz. Siyasiler ve kaınıı görevlilerinin büyük bir 
bölümü “ekmek elden su gölden” günlerini gün ediyor. Yine bu kesim, olup 
biteni, protestoları en ufak bir alınganlık göstermeden seyrediyor. İthal teknoloji 
ve taklitle ayakta durabilen ve en önemlisi sadece yiyip, içip üremeyi düşünen, 
egoistliği ön planda tutan model insanımızın geldiği düzey; Kurtuluş Savaşı 
vermiş ve küçük aile işletmeciliğinin olumsuz diye nitelediğimiz cenderesi içinde 
kalan fakat samimi ve dürüst insan modelinin geldiği düzeyin çok, hem de çok 
gerisindedir.

F. Yeni Kuşak ve Halkla İlişkiler

Yönetimin halkla ilişkisinde olduğu kadar, insanların birbirleriyle ilişkisinde de 
küçük aile işletmesinin izlerini belirli ölçüde ve belirli yerlerde hala taşımaktayız. 
Ülkenin önemli bir bölümü yukarıda uzun uzadıya anlattığımız bu modelden 
çıkmış bulunmaktadır. Ancak kanımıza göre olumsuz özelliklerini sıralamaya

48 Hürriyet Gazetesi, 12 Nisan 2001.
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çalıştığımız 1980 sonrasının “kolaycı insanı” ile küçük aile işletmeciliğinin 
mirasını yüklenmiş “s a f ’ insanı aynı kamu yönetimine muhataptır. Yaklaşık 
1960 ile 1990’lı yıllar arasında insanımızı gerektiğince ve yeterli biçimde 
eğitememiş olmamızın bize çok pahalıya mal olduğunu görmekteyiz. Bu geçiş 
döneminden yararlanamamış olmamızın olumsuz sonuçlarını bugün bütün 
ağırlığıyla yaşamaktayız. Bugün toplumumuz, küçük aile işletmeciliğinin miras 
bıraktığı kendi halindeki, saf, temiz duygularla dolu insanıyla; başkalarının 
omzuna basarak yaşamayı yaşam biçimi olarak benimseyip sadece para 
hırsıyla yüklenmiş, kolaycı insanların yan yana yaşamaları sonucu ortaya çıkan 
çelişkiler, yanlışlıklar ve didişme örnekleriyle doludur. Bu iki tür insanın yan 
yana gelmesiyle ve bir toplumsal bileşke olarak karşımıza çıkan tabloyu, her iki 
kümenin özelliklerini birbiriyle ilişkilendirerek şöyle özetleyebiliriz: Çevreyle 
etkileşmeyi reddeden ya da bunu rastlantıya bırakan bir evrenin insanlarından 
sözgelimi ne bilgili bir yönetici, ne haklarının bilincinde ve onları gerektiğinde 
kullanmayı amaçlamış bir yönetilen davranışı beklenemez. Devletten bütün 
yaşantısı boyunca uzak yaşamaya gayret etmiş ve devletten çekinen insanların 
onunla karşılıklı yarara dayalı ilişkiler kurması mümkün değildir. Devletin uzun 
yıllar sadece asker toplamak ya da vergi almak için ilişki kurduğu yönetilenlerin 
bir anda, on yılda, otuz yılda köklü değişiklikler geçirerek toplumsal ilişkilerde 
ve yapılaşmada modern toplumlardan örnekler vermesi, dünya pratiğine uygun 
değildir.

Adına kent dediğimiz fakat aslında köyden farklı olmayan yerleşim 
alanlarında, yine küçük aile işletmeciliğinin bütün dünyasının tarım olduğu 
günlerdeki alışkanlıkların etkisi altında kalmış çok çocuklu aile yapısıyla ne 
sağlıklı insan besleyebilmekte ne de sağlıklı beyinler ortaya çıkarabilmekteyiz. 
Protein eksikliği ve yakın akraba evliliği yüzünden yalnız beyinsel azgelişmişlik 
değil, yamuk yumuk yüz ve vücut hatlarıyla “kavruk” insanların ülkesi gibiyiz. 
Devlet güvencesi yerine, geleceğini çocuklarının çokluğuna emanet etmeye 
kendini mahkum gören ataerkil aile anlayışının modern devletin yapı ve işlevini 
analiz edip, ondan çağdaş hizmetleri yerine getirmesini istemesi ve onu zorlaması 
olanaklı gözükmemektedir. Kısa süreli ve küçük çıkarları için, yerel yönetim 
seçimlerinde bile siyasal görüş ve kişiliğinden ödün vermesi ülkemiz insanına 
özgü bir davranış haline gelmiştir. Çok sınırlı ilişkiler dünyasında yetişen 
insanların, adına kimi kez yönetim, kimi kez devlet denilen güçle, sağlıklı 
ilişkiler kurması, hak araması, kafasında devleti yerli yerine oturtması son derece 
güçtür. Böyle bir dokunun baştan beri anlatmaya çalıştığımız halkla ilişkiler 
uygulamasında sistemin bir tarafını hakkıyla ve bütün gerekleriyle oluşturması 
düşünülemez. İletişim şemasında hedef olarak tanımladığımız bu kitlenin 
verdiği tepkilerin, yani kendine özgü besleyici yankının pek büyük bir anlamı 
olmadığını, bu tepkilerin yönetimin işine yaramayacağını da belirtmemiz gerekir.
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Kaldı ki bu kesimle ilişkilerin çoğunda besleyici yankı yoktur, yani bu ilişkiler 
tepkisizdir. Yine bu kişilerle ilişkide bir başka kayda değer nokta, hakları yendikçe 
susmaları sustukça da en doğal haklarına el uzatılmakta olmasıdır. Aynen küçük 
aile işletmesi düzeninde olduğu gibi, en önemli haklarının bile başkalarının ve 
bu arada devletin elinde toplanmasına bu sistemin insanının en ufak bir itirazı 
olmaması dikkat çekicidir. Bu modeldeki insan, yönetimle ilgili ne bilgiye ihtiyaç 
duyar ne de bu konuda isteme hakkını kullanır.

G. G ünüm üzde Durum ve Sonuç

Günümüzde yönetim-yönetilen ilişkilerinde önemli değişiklikler olduğu 
bir gerçek.Son yirmi yıl içinde ortaya çıkan teknolojik gelişmelerin ışığında 
yönetim-yönetilen ilişkileri de yeni bir boyut kazanıp farklı bir mecraya girmiştir. 
Bilgisayar teknolojisinin halkla ilişkiler uygulanması ile yönetimin halka 
bakışı değişmese bile onunla ilişkisi ve ilişkide ortaya çıkan eksiklik,aksaklık 
ve sorunlar önemli ölçüde değiştirilmiş, sorunlar hafifletilmiştir.49 Bir kere artık 
yönetimin değişik kademeleriyle günlük sorunların çözümünde bir rahatlama söz 
konusudur. Bankalar bilgisayar yoluyla müşterilerinin önemli sorunlarını anında 
çözebilmektedir. Bankalarda fark edildiği üzere şubeler bazı istisnalar dışında 
(SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş almaları durumu gibi) yoğun değildir. 
Bankalar müşterilerinin sorununu bankamatik ve internet ile de çözebilmektedir. 
Bankamatikler (ATM) adeta şubenin yerine geçmiştir. Sınırlayıcı ve hizmet 
götürücü yönetim birimleri için de aynı durum söz konusudur. Pasaport, ehliyet, 
nüfus kâğıdı alma ve yenileme, vergi ödeme gibi işlemler için artık ilgili dairelere 
gidip şubelerde kamu görevlileri ile yüz yüze gelmeye ya da tartışmaya gerek 
yoktur. Ülkemizde e devlet uygulaması, toplumun belirli bir kesimine hizmet 
götürse de belirtelim ki ucu ve geleceği açık umut veren bir halkla ilişkiler 
uygulaması olmuştur.

Bilgi Edinme Yasası ile birlikte kamu kurumlanılın yurttaşa yanıt vermesinin 
zorunluluk haline getirilmiş olması önemli bir adımdır. E Devlet uygulamasının 
gereği olarak valiliklerde, belediyelerde kurulan başvuru ve sorun aktarma 
birimleri yanında bir başka etkili uygulama BİMER’dir. Ankara'da Başbakanlıkta 
oldukça kalabalık bir ekiple hayata geçirilmiş olan BİMER (Başbakanlık İletişim 
Merkezi) halkın yönetimle sorunlarına büro düzeyinde çözüm getirebilmek için 
kurulmuş bir merkezdir. İnternet sitesindeki kayıtlardan anlaşıldığına göre bu 
kuruluş, oldukça da yoğun bir taleple karşılaşmaktadır. Halkla ilişkiler açısından 
önemli bir yer ve göreve sahip bu kuruluşun önemli bir boşluğu doldurduğu da 
açıktır. Bundan kırk yıl önce TODAİE bünyesinde kurulmuş bulunan ve o günün 
koşulları »ereği oldukça basit bir işleyişe sahip İdari Danışma Merkezi’nin daha
49 Bu konularda ayrıntılı bilgi için bakınız: Metin KAZANCI, Kamuda ve Özel Kesimde Halkla

İlişkiler, 8.Bası, Turan Kitabevi, Ankara, 2009.
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teknik, daha donanımlı ve daha etkili biçimi olan BİMER zaman içinde daha de 
etkili hale gelmeye adaydır.

Bu durumda denebilir ki, Türk kamu yönetiminde halkla ilişkiler ve genel 
anlamıyla yönetim-yönetilen ilişkileri geçmişle karşılaştırılmayacak biçimde 
değişikliğe uğramıştır. Şimdilerde yönetime başvuru, sorun aktarma, yanıt alma 
son derece kolaylaşmıştır. Burada, siyasal sistemdeki anlayış değişikliğinin, 
yönetilenin tebaa (uyruk) statüsünden, Cumhuriyetle birlikte vatandaş statüsüne 
geçmiş olmasının ve kuşkusuz ilişkileri kolaylaştırıcı tekniklerin ortaya 
çıkmasının büyük etkisi vardır. Ancak bütün bu kolaylıklardan yine de toplumun 
bir kesimi yararlanabilmektedir. Çok daha önemlisi kamu görevlisi ile halk 
arasındaki ikilik, ayrılık, gişe düzeyinde sık sık rastlanan tatsızlık sürmektedir. 
Kanımca halkla ilişkiler ne denli etkili olursa olsun iki ayrı kutbu oluşturan halk 
ile kamu görevlisini dostane ilişkiler içinde yan yana getirmek olanaksızdır.
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İmalat Sanayinde Sektörel Gelişim ve 
Sektörlerarası Etkileşim 
(1998-2006 Dönemi)

Oktay Kiiçiikkiremitçi *

Ö zet
İmalat sanayi, iilke ekonom isi için GSıVİH içindeki yeri, toplam  ihracat içindeki payı, 

istihdam a katkısı anlam ında en önemli sektörlerden bir tanesidir. Bu sektörün alt sektörlerini 
kapsayacak şekilde analizi, yalnızca geçm iş dönem deki perform ansının bilinm esi anlam ında 
değil, imalat sanayiinin alt bileşenleri bazında bir yapısal değişim  olup olm adığı ve buradan 
hareketle kısa ve orta vadede daha yüksek kalma değer yaratm a potansiyeline sahip, daha 
rekabetçi olan sektörlerin dönem sel gelişim lerinin tespiti anlam ında da önem taşımaktadır.

Çalışm am ızda sektörlerin perform ans değerlendirm esi, altışar aylık dönem ler halinde 1998 
yılı I. dönem i ile 2006 yılı I. dönemi arasındaki zam an dilim i için (toplam  17 dönem ) çok 
değişkenli istatistik tekniklerinden fak tö r analizi kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca sektörlerin 
perform ansa göre sıralam ası seçilen dönem in tam am ının yanı sıra 1998/1 -2002/2 ve 2003/1- 
2006/1 alt dönem leri için de gerçekleştirilerek, sektörlerin perform ansında dönem sel bir 
farklılık olup olm adığı da incelenmiştir.

Ayrıca sektörlerin birbirleriyle ve nihai taleple etkileşim lerini, üretim yapılarını, üretimin 
ithalata bağım lılığını ve ülke ekonom isi içindeki paylarım  inceleyebilm ek am acıyla, 1998 
ve 2002 yıllarına ilişkin Girdi-Ç ıktı Tabloları kullanılarak, Gircli-Çıktı Analizi bazında bir 
değerlendirm e de yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler : İmalat Sanayi, Sektörel Perform ans, Faktör Analizi, G irdi-Çıktı 
Analizi, Üretim in Yapısal Analizi

İmalat Sanayii Alt Sektörlerinin Performans Değerlendirmesi

Bu bölümde, 1998/1 - 2006/1 döneminde imalat sanayi alt sektörlerinin genel 
performansının değerlendirilmesinin yapılarak, seçilen kriterler bazında bir 
performans sıralaması yapılacaktır.

İmalat sanayi, GSMH içindeki payı, toplam ihracat içindeki payı, istihdama 
katkısı açılarından ülke ekonomisi için en önemli sektörlerden bir tanesidir. Bu 
sektörün alt sektörlerini kapsayacak şekilde analizi, yalnızca geçmiş dönemdeki

* Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürü, 
e-posta: oktav.kucukkiremitci@kalkinma.com.tr
Yazıda yer alan görüşler yazarın kişisel görüşleri olup, çalıştığı kurumu bağlamaz.
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performansının bilinmesi anlamında değil, imalat sanayiinin alt bileşenleri 
bazında bir yapısal değişim olup olmadığı ve buradan hareketle kısa ve orta 
vadede daha yüksek katma değer yaratma potansiyeline sahip, daha rekabetçi 
olan sektörlerin dönemsel gelişimlerinin tespiti anlamında da önem taşımaktadır.

Çalışmamızda TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)’den elde edilen veriler 
kullanılarak, sektörlerin performans değerlendirmesi çok değişkenli istatistik 
tekniklerinden faktör analizi kullanılarak yapılacaktır. Çalışmamızda altışar aylık 
veriler kullanılarak 1998 yılı 1. dönemi ile 2006 yılı 1. dönemi arasındaki dönem 
için (17 dönem) sektörler seçilmiş göstergeler bazında analize tabi tutulacaktır.

Çalışmamızda 1SIC (International Standards of Industrial Classification) 
Revize 3 sınıflandırması esas alınarak, imalat sanayii üç dijitli kınlımda (51 
alt sektör) için analiz edilecektir. Bu kodlama sistemine göre sektörlerin adları 
Ek:l’de verilmiştir.

1. Yöntem

Performans düzeyleri ayrı ayrı analiz edilen imalat sanayiine ait 51 alt sektörün 
performansının değerlendirilmesi, 13 kritere faktör analizi tekniği uygulanarak 
yapılmıştır. Seçilen kriterler sektörlerin performansına ilişkin ve aslında her biri 
performans göstergesi olarak kullanılabilecek değişkenleri temsil etmektedir. 
Bizim çalışmamızda çok boyutlu (yönlü) bir değerlendirme yapabilmek için, 
mümkün olduğunca çok sayıda değişken dikkate alınmaya çalışılmıştır. Ancak, 
bu değişkenlerin birbirlerini içeren ve etkileyen değişkenler olabileceğinden 
hareketle (Örneğin: ihracat ve ithalat değerleri veri olduğunda; dış ticaret dengesi 
ve dış ticaret hacmi değişkenleri belirlenmektedir ve yine ihracat ve ithalat 
değerleri veri olduğunda, dış ticarette rekabet gücü değişkeni bu değerlerden 
etkilenmektedir) bu değişkenleri “gruplandırmak” için, değişkenlerin faktör 
analizindeki faktör yükleri dikkate alınarak yoğunlaştığı faktörler kullanılmış 
ve böylece değişkenlerin birbirlerini etkilemesi neticesinde oluşabilecek “belli 
bir grubu temsil eden değişkenlerin daha fazla sayıda olması neticesinde 
değerlendirmenin bu değişkenlerin temsil ettiği alanı daha baskın kabul etmesi” 
sakıncası giderilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, sektörlerin performans sıralamasında 
değişkenler yerine faktörler kullanılsa bile, yine karşılaşılabilecek en önemli 
sorun olan “her bir faktörün sektör performansına etkisinin ne olacağı” diğer bir 
ifadeylede, faktörlerin sektörlerin toplam performansını belirlemedeağırlıklarının 
ne olacağı sorusuna da objektif bir yanıt bulabilmek amacıyla faktörlerin toplam 
varyansı açıklama dereceleri (yüzdeleri) kullanılmıştır. Bunun yanı sıra, her bir 
dönem için gerek faktör yapılarının (faktörlerin içerdiği değişkenlerin) gerekse 
de faktörlerin toplam varyansı açıklama yiizdelerinin değişebileceği düşünülerek, 
uygulanan faktör analizi tekniği her bir dönem için (17 kez) tekrarlanmış ve 
böylece hem incelenen dönemin tamamı (1998 birinci dönem -  2006 1. dönem)

8 9 4 Bilsay Kuruç 'a Armağan



için sektör performanslarını etkileyen değişkenlerin birbirleri ile etkileşimleri ve 
dönemsel olarak faktörlerin performansı etkileme güçlerindeki değişim dikkate 
alınmıştır.

Çalışmada izlenen yöntem şöylece özetlenebilir:
1. 51 adet sektörün, 17 dönem için 13 kritere göre verileri hazırlanmıştır.
2. Faktör analizi yöntemi kullanılarak, bu kriterlerin yoğunlaştığı faktörler, 

düzenlenmiş faktör yapı matrisindeki faktör yükleri dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Ayrıca her bir faktörün toplam varyansı açıklama yüzdesi 
(kısmi varyansları) da elde edilmiştir.

3. Her dönem için her sektörün faktör skorları bulunarak, sektörler bu faktör 
skorlarına göre sıralanmıştır.

4. Sektörlerin bu sıra değerleri yıllar itibariyle toplanmış ve sektörler en 
küçük sıra değeri toplamından (skor) en büyüğe doğru sıralanmıştır.

4. maddede belirtilen analiz, dönemin tamamı ve 1998/1 -  2002/2 alt dönemi 
ve 2003/1 -  2006/1 alt dönemleri için ayrı ayrı yapılmıştır.

Bu aşamada çalışmamızda kullanılan faktör analizi hakkında özet bir bilgi 
verilecektir.

1.1 Faktör Analizi
Faktör analizi, aralarında korelasyonları yüksek çok sayıda değişkeni, 

aralarında korelasyonu olmayan az sayıdaki, faktör adı verilen rassal niceliklerle 
tanımlamaya çalışır. Değişkenler kendi aralarındaki korelasyona bağlı olarak 
gruplandırıldığında, aralarında yüksek korelasyon olan bir grup (faktör) 
oluştururlar. Bu gruptaki bir değişken ile bir başka gruptaki değişken arasındaki 
korelasyon zayıftır. Bu anlamda da, her bir grubu oluşturan değişkenler kümesi 
bir faktörü oluştururlar. Faktör analizi aracılığıyla, çok sayıdaki orijinal değişken, 
aralarında korelasyon olmayan az sayıdaki kavramsal değişkene indirgenmiş olur. 
Faktör analizinin boyut indirgeme ve bağımsızlığın sağlanması yanında üçüncü 
bir işlevi daha vardır. Bu da, elde edilen kavramsal faktörlerin yorumlanabilirliğini 
sağlamaktır1.

Faktör analizi gerek bir değişkenden daha az sayıda bir değişkene ulaşılması, 
gerekse değişkenler arasındaki ilişkilerin olumsuzluklarının giderilmesi açısından 
araştırmacılara kolaylık sağlamakta ve bu nedenle de kullanımı son yıllarda 
önemli ölçüde yaygınlaşmaktadır. Faktör analizi ile bir yandan değişkenlere 
keyfi ağırlık vermeden kurtulurken, diğer yandan çok sayıda değişkenden bu 
değişkenlerin kapsadığı bilginin büyük bir kısmını taşıyan az sayıda hipotetik 
değişkenin elde edilmesi mümkün olmaktadır2.

1 Aydın Ünsal (1998). Şirketlerin Mali Başarılanımı Analizine İstatistiksel Bir Yaklaşım,
Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

2 Hüseyin Tatlıdil (1996). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz, Akademi Matbaası,
Ankara
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p değişkenli bir olayda birbiriyle ilişkili değişkenleri bir araya getirerek, 
az sayıda yeni ortak (ilişkisiz) değişken bulmayı amaçlayan faktör analizi, bir 
anlamda temel bileşenler analizi gibi bir boyut indirgeme ve bağımlılık yapısını 
yok etme yöntemidir. Böylece faktör analizi tekniği ile birbirine bağıntılı çok 
sayıda değişken kümeleri arasındaki ilişkiyi az sayıda faktör aracılığıyla açıklamak 
mümkün olmaktadır. Tekniğin temel amaçlarından biri de, gözlemlenebilen 
(ölçülebilen) bir küme değişkeni kullanarak, doğrudan gözlemlenmesi mümkün 
olmayan faktörleri belirleyebilmektedir. Matematiksel olarak da her değişkeni, 
doğrudan gözlenemeyen faktörlerin doğrusal bir kombinasyonu biçimde ifade 
etmek mümkün görülmektedir.

Çok sayıda ilişkili orijinal değişkenden az sayıda ilişkisiz hipotetik değişken 
bulmayı amaçlayan faktör analizinde, n bireyin p tane özelliğine (değişken) 
gösteren X ham veri matrisinden elde edilen Zpxn standartlaştırılmış veri matrisi 
kullanılacaktır. Bu durumda bu analiz modelinin, zJ değişkenleri ile f,, f,, f3,
.......,f ortak faktörleri (common factor) arasındaki ilişkiyi gösteren doğrusal bir
model olduğu söylenebilir. Bu model genel olarak aşağıdaki biçimde ifade edilir: 

z.= a , f, + a , f, + a , f, + ........... a. f  + b. u. ; j = 1,2,3,.......,pj  jl 1 j2 2 j3 3 jm nı j j  9 J ’ ,r

Verilen bağıntı, matris formunda yazılacak olursa;
Z= AF + BU 
biçimindedir. Bağıntıda;
F: mxn boyutlu faktör matrisi
B: pxp boyutlu köşegen katsayılar matrisi
U: pxn boyutlu özel faktör matrisi
Z: pxn boyutlu standartlaştırılmış veriler matrisi
A: pxm boyutlu yükler matrisidir.
Buradaki ajm katsayılarına j. değişkenin m. faktör üzerindeki yükü veya 

ağırlığı (loading-weight) adı verilir ve belirtilen her faktör için ne kadar ağırlığa 
sahip olduğunu gösterir. Yukarıda tanımlanan ortak faktöre hipotetik değişken 
(hypothetical variable) de denilebilir. Bu nedenle faktör analizine bazı kaynaklarda 
hipotetik değişken elde etme tekniği adı verilmektedir. Modeldeki u  değişkenine 
özel ya da artık faktörü (specific-residual factor) denirken b. ise ona ilişkin 
katsayıdır. Yöntemde asıl amaç yukarıda açıklanan pxm boyutlu A=(a.m) yükler 
matrisinin (factor loading matrix) elde edilmesidir, ayrıca j. değişken ile ın. faktör 
arasındaki ilişkiyi gösteren matris de pxm boyutludur ve S olarak gösterilir. S 
matrisine faktör yapı matrisi ya da kısaca yapı matrisi (factor structure matrix, 
structure matrix) denmektedir. Ortak faktörlerin birbirleriyle ve artık faktörle 
ilişkisiz olacağı varsayımı altında z. standartlaştırılmış değişkenlerin varyansına 
ilişkin olarak aşağıdaki bağıntı yazılabilir :

VAR(model) = VAR(faktör) + VAR(hata)
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Çalışmamızda faktör sayısının belirlenmesinde özdeğer (eigenvalue) kriteri 
kullanılarak, özdeğeri birden büyük olan faktörler dikkate alınmıştır.

2. Kullanılan Veriler

Çalışmamızda sektörlerin performansını gösterdiği düşünülen ve her sektör için 
verisi bulunabilecek reel değişkenler kullanılmıştır. Dış ticarette rekabet gücünün 
ölçüm kriterlerinden birisi olan RCA1 (Revealed Comparative Advantage- 
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük) değerleri dışındaki tüm değişkenlerin 
verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) veri tabanından derlenmiştir.

Kullanılan veriler ve ölçü birimleri Tablo 1 ’de verilmektedir :
Tablo t: Kullanılan Kriterler

Veriler K rite rle r Ölçü Birimi
ÜREN D Üretim Endeksi E ndeks(1997=100)

KKO Kapasite Kullanım Oranı (KKO) Yüzde

URDEG Üretim Değeri YTL

X İhracat USD

M İthalat USD

XARTM Dış Ticareti lacmi (X+M) USD

XEKSM Dış Ticaret Dengesi (X-M) USD

RCA Dış Ticarette Rekabet Gücü RCA Skorları

URCAL Üretimde Çalışanlar Endeksi E ndeks(1997=100)

URCALSAA Üretimde Çalışılan Saat Endeksi Endeks (1997=100)

URCALVER Üretimde Çalışan Kişi Başına Kısmi Verimlilik Endeksi E ndeks(1997=100)

URCALSVE Üretimde Çalışılan Saat Başına Kısmi Verimlilik Endeksi E ndeks(1997=100)

TEFE Fiyat Artışları (2004 sonrası 2003=100 ÜFE’ye Göre) Yüzde Değişim
K a y n a k  : RCA değerle ri d ış ında  T U IK  v e rile rinden  kendi h e sap lam ala rım ız

3 RCA değerleri tarafımızca RCA; = (İn [(X| / Xt) /  (M | /  M,)])* 100 formülü kullanılarak 
hesaplanmıştır. Burada,

X, : i ülkesinin j  mal grubundaki ihracatını,
X .: i sektörü ihracatını,

J _

X( : İmalat sanayi toplanı ihracatını,
M .: j sektörü ithalatını,
M 1: İmalat sanayi toplam ithalatını, 
ifade etmektedir. Buna göre;
RCA >  50 ise o sektörün rekabet gücünün yüksek,
-50 < RCA < 50 ise o sektörün rekabet gücünün sınırda olduğu,

RCA <  -50 ise o sektörün rekabet gücünün düşük olduğu söylenecektir.
RCA ve Türk sanayinin dış ticaretteki rekabet gücü ile ilgili olarak bkz. (Eşiyok, 2005) ve 

(Küçükkiremitçi, 2006).
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Çalışmada kullanılan veriler farklı frekanslarda olmalarına karşın, her biri 
altışar aylık dönemlere çevrilerek kullanılmıştır. Ancak, üretim değeri yalnızca 
yıllık bazda yayınlandığı için, bu veri dönendik enflasyon oranları kullanılarak 
altışar aylık hale dönüştürülmüştür.

3. Sektörlerin Performansına Göre Sıralanması

Faktör analizi neticesinde kriterlerin yoğunlaştığı faktörler, kriterlerin faktör 
içindeki yükleri, faktörlerin özdeğerleri, kısmi varyansları ve toplam varyansı 
1998/1 -2002/2  ve 2003/1 -2006/1 dönemi için Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir.

2002 yılı sonrasında uygulanmakta olan ekonomik programın ve ülke 
ekonomisindeki dinamiklerin, sektörlerin performansı üzerinde bir değişim 
yaratıp yaratmadığını görebilmek, diğer bir deyişle 2003 yılı öncesi ve sonrasında 
performansları değişen sektörleri analiz edebilmek için 1998-2006 arası iki alt 
döneme ayrılmıştır. İlk dönem 1998/1 - 2002/2 verilerini, ikinci dönem ise 2003/1 
-  2006/1 verilerini kapsamaktadır. Tablo 2 ve Tablo 3’de verilen kriterlerin 
faktörlerdeki yoğunlaşmaları ilgili dönemleri de kapsayacak şekilde Tablo 4 ’de 
özetlenmiştir.

Tablo 4 ’ de kriterlerin dönemler itibariyle hangi faktörlerde yoğunlaştıkları 
görülmektedir. Tablo 4 ’de dönemler halinde verilen kriter yoğunlaşması, 
özellikle son dönemde imalat sanayiinin alt sektörlerindeki performans yapısını 
belirleyen kriter setinde faktör yoğunlaşmalarında da belirgin farklılıkların ortaya 
çıktığını göstermektedir. Örneğin; verimlilik göstergesi olan Üretimde Çalışanlar 
Verimlilik Endeksi (URCALVER) ve Üretimde Çalışılan Saat Verimlilik Endeksi 
(URCALSVE) ilk dönemde tamamen 1. faktörde yer almışken (10 döneminin 
tamamında), ikinci dönemdeki dağılımda ikinci ve üçüncü faktörlerde de yer 
aldığı görülmektedir.

İhracat (X) ve Üretim Değeri (URDEG) ilk dönemde 2. ve 3. faktörde yer 
almışken, son dönemde 1. faktörde yoğunlaşmıştır. Faktör analizin sınıflandırma 
yanısıra, faktörlerin isimlendirilebilmesi ile gruplandırma amacıyla da 
kullanılabileceğinden hareketle ve Tablo 4 ’deki genel dönem bulgularını da 
göz önünde alarak, kriterlerin yoğunlaştıkları faktörlere göre yapılan faktör 
adlandırması Tablo 5’de verilmektedir.

Tablo 5’den görüleceği gibi ilk faktörde verimlilik kriterleri ve Kapasite 
Kullanım Oranı (KKO) ile Üretim Endeksi (UREND) kriteri çok sayıda 
tekrarlanmıştır. Bu nedenle bu faktörün "Etkinlik ve Verimlilik” faktörü olarak 
adlandırılması doğru bulunmuştur. URCALVER ve URCALSVE verimlilik 
kriterleridir, KKO ise işletmelerin etkinlik kriteri olarak düşünülebilir. Çünkü, 
bu kriter (oran); sektördeki fiilen kullanılan kapasitenin (üretimin), ulaşılabilir 
kapasiteye oranını vermektedir. Üretim Endeksi (UREND), sektörün 1997 yılı 
üretimi baz alındığında üretim kapasitesindeki gelişmeleri vermektedir.
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Tablo 2: 1998/1 -2 0 0 2 /2  Dönemi F ak tö r  Analizi Sonuçları

FAKTÖR 1 FAKTÖR 2. FAKTÖR 3. FAKTÖR

DÖKXM S VARYANS KISMİ VARYANS DEĞİŞKENLE! KATSAYISI KISMİ VARYANS DEĞİŞKİNLER KATSAYISI KISMİ VARYANS DIÖtfKXNLXR KATSAYISI

79 311 24 261 URCALSVE 0894 20C85 XARTM 0 733 19467 JQKSM 0 933
ö z d e ğ e r URCALVER 0 889 ÖZDEĞER URCALSAA 0 673 ÖZDEĞER RCA 0 8Î0

3154 u r en d 0718 2611 URCAL 0 666 2 531 X 0705
TEFE •0 351 24 •0 565

SD 2S5 24 007 URCAL 0 788 22 14 XEXSW 0 809 18 207 U 0 773

1998-7
ÖZDEĞER URCALSVE -0 740 ÖZDEĞER RCA 0 735 ÖZDEĞER XAF.TW 0 662

3 121 URCALVER -0 728 2 878 UREND 0 633 2 367 URDEG 0482
URCALSAA 0 734 X 0 625

87 8 « 2562 URCAL -0 75? 20 515 X 0 865 17 598 UREND 0756
ö z d e Ce r URCALSAA •0 754 ÖZDEĞER XARTM 0 823 ÖZDEĞER U 0 624

199911
3 331 URCALSVE 0 686 2667 URDEG 0 599 2 288

URCALVER 0678
XEKSM 0634
RCA 0 629

83 352 34 166 UREND 0 975 20 609 XEKS24 0952 18 856 X A i.ru 0 903
ÖZDEĞER URCALVER 0931 ÖZDEĞER M •0 805 ÖZDEĞER X 0815

1999.1 4 442 URCAL 0 914 2679 RCA 0 784 2451 URDEG 0 651
URCALSAA 0910
UP.CALSVE 0910

7S 387 2841 URCALVER 0 828 19 152 XARTM 0 881 16147 URCALSAA 0 762
ÖZDEĞER URCALSVE 0 821 ÖZDEĞER X 0 864 ÖZDEĞER URCAL 0 759

îo o a ı 3 693 XEXSM 0 669 249 URDEG 0 633 2 09? UREND 0686
M •0662 KKO 0 514
RCA 0627

80 183 27 77 U -0 814 19 593 X 0 694 18 345 URCALSAA 0 810
ÖZDEĞER XEKSM 0 798 ÖZDEĞER XARTM 0 671 ÖZDEĞER URCAL 0809

» 0 0 7 3 61 URCALSVE 0713 2 547 KKO 0 626 2 385 UREND 0 636
URCALVER 0 671 URDEG 0 529
IEFE 0 386

89 211 31 371 UP.CALTVE 0 858 20 321 XARTM 0 939 16 733 XEXSM 0 687
ÖZDEĞER URCALVER 0 856 ÖZDEĞER M 0763 ÖZDEĞER URCALSAA 0613

2001/1 4 078 RCA 0677 2 « 2 URDEO 0 678 2176 URCAL 0611
KKO 0 548 X 0 653

TEFE 0442
86 73* 28 344 URCALSVE 0 802 19 377 XARTM 0 934 16613 XEKS24 •0 775

2001/2 ÖZDEĞER URCALVER 0 793 ÖZDEĞER M 0 731 ÖZDEĞER RCA -0 652
3 685 UREND 0 740 2 519 X 0 687 2 16

KKO 0 598 URDEG 0 646
83 907 28 977 URCALVER 0 730 18 835 XARTM 0 686 17 983 M 0 851

ÖZDEĞER URCALSVE 0 716 ÖZDEĞER URDEO 0421 ÖZDEĞER XEKSI4 •0 691
3 767 X 0 634 2449 2 338

» 0 2 ^ RCA 0 655
UREND 0641
T£iE 0 508
KKO 0 493

8D0W 28 377 URCALVER 0 807 19 687 XAF.TM 0 940 16 669 XEKSM 0 792
ÖZDEĞER URCALSVE 0 800 ÖZDEĞER U 0 851 ÖZDEĞER X 0 594

2002-7 36*9 UREND 0 723 2 559 URDEG 0 639 2 167
RCA 0 649
KKO 0631
ÎEFE 0 257

K aynak: Kendi hesaplamalarımız
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Tablo 2 (Devam) : 1998/1 -  2002/2 Dönemi F ak tö r  Analizi Sonuçları

FAKTÖR 4. FAKTÖR 5. FAKTÖR

DÖNEM E VAHYANS KISMİ VARYANS DEĞİŞKENLER KATSAYISI KISMİ VARYANS DEĞİŞKENLER KATSAYISI

1998/1

79 311 15 498 URDEG -0 503
ÖZDEĞER KKO 0459

2015

1998/2

80 285 15 931 TEFE 0.543
ÖZDEĞER KKO -0 303

2 071

1999/1

87 866 14 945 TEFE 1 0540 9 188 KKO 1 -0 586
ÖZDEĞER ÖZDEĞER

1943 1 194

1999/2

83 352 9 721 TEFE 0 831
ÖZDEĞER KKO 0 376

1.264

2000/1 78 387 14 678 TEFE 1 0 228
ÖZDEĞER

1 908

2000/2

80 183 14475 RCA 1 0.505
ÖZDEĞER

1 882

2001/1

80 218 11788 UREND 1 0.700
ÖZDBĞER

1.532

2001/2

86 736 14 456 URCAL 0 872 7 946 TEFE 1 0 868
ÖZDEĞER URCALSAA 0859 ÖZDEĞER

1 879 1 033

2002a

80 907 15112 URCALSAA 0736
ÖZDEĞER URCAL 0 732

1 965

2002/2

80 064 15 331 URCAL 0 864
ÖZDEĞER URCALSAA 0843

1 993

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız

9 0 0 Bilsay K uruç'a Armağan



Tablo 3 : 2003/1 -2 0 0 6 /1  Dönemi F ak tö r  Analizi Sonuçları

FAKTÖR 1. FAKTÖR 1. FAKTÖR 3. FAKTÖR

DÖNEM C VARYANS KISMÎ VAR VAKS DEĞİŞKENLEN KATSAYI» KISMİ VARYANS DEĞİŞKENLER KATSAYISI KISMİ VARYANS DEĞİŞKENLER KATSAYISI

85 M î 27 803 URCALVER 0 796 19 508 XARTM 0 876 17 091 XEKSM 0 850

200J/1
ÖZDEĞER URCALSVE 0 787 ÖZDEĞER M 0 798 ÖZDEĞER RCA 0 629

3 614 OMND 0 635 2 536 URDEO 0 577 2 223

KKO 0446 X 0 554

86 171 -5419 URCALSVE 0 769 21084 M 0918 16155 XEXSU 0 695

200V2 ÖZDEĞER URCALVER 0 766 ÖZDEĞER KARIM 0*72 ÖZDEĞER X 0 635

3 304 URETO 0 665 2741 URDEO 0 578 21 RCA 0613

86 27 44 X 0 729 20 811 U 0 796 16 024 XEKSM 0 733

2004/1
ÖZDEĞER URCALVER 0 714 ÖZDEĞER XAP.TU 0 660 ÖZDEĞER RCA 0 524

3567 URCALSVE 0 699 2705 ÜRCALSAA 0 582 2 083 KKO 0408

URDEG 0 669 URCAL 0 580

86 862 26 784 X 0 710 22 396 U 0 870 15 955 XEKSM 0639

ÖZDEĞER URCALSVE 0 639 ÖZDEĞER x a r im 0758 ÖZDEĞER ÜRCALSAA 0 637

200*3 3412 URCALVER 0638 2911 2074 URCAL 0 635

URDEG 0628

RCA 0 553

60)13 25423 X 0 809 23 847 u 0 748 16 983 XEKSM 0 694

ÖZDEĞER URDEG 0 776 ÖZDEĞER URCALSVE -0 634 ÖZDEÖEH URCAL 0 563

»05/1 3305 KARİM 0 687 31 URCALVEP, •0 614 2 208 ÜRCALSAA 0 563

t.C A 0 535 KKO 0421

TEFE -0 390

S0 643 25496 XAP:TU 0 933 23 455 URCALSVE 0725 16 724 URCAL 0 774

ÖZDEĞER U 0 884 ÖZDEĞER URCALVER 0723 ÖZDEĞER ÜRCALSAA 0 769

2005.7 3 314 URDEG 0732 3 049 RCA 0648 2 174 URBND 0 671

X 0 633

KKO 0 414

82 728 27155 KARIM 0 923 23 096 URCAL ■0 846 17 652 '¿EX.SH 0714

ÖZDEĞER U 0 904 ÖZDEĞER ÜRCALSAA 0 844 ÖZDEĞER UREND 0 656

»»6/1
3 53 URDEG 0 759 3 003 2 295 RCA 0 590

X 0 591

rEFE 0 553

KKO 0424

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız
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Tablo 3 (Devam) : 2003/1 -  2006/1 Dönemi F ak tö r  Analizi Sonuçları

FAKTÖR 4. FAKTÖR 5. FAKTÖR

DÖNEM E VARYANS KISMİ VARYANS DEĞİŞKENLER KATSAYISI KISMİ VARYANS DEĞİŞKENLER KATSAYISI

2003/1

85 663 1342 URCALSAA 0 698 7 834 TEFE 0826

ÖZDEĞER URCAL 0 694 ÖZDEĞER

1.745 1.018

2003/2

86.171 15 733 URCAL 0 790 7 78 TEFE 0868

ÖZDEĞER URCALSAA 0781 ÖZDEĞER

2 045 KXO 0483 1.011

2004/1

86 286 14 075 UREND 0726 7 936 TEFE 0 921

ÖZDEĞER ÖZDEĞER

1 83 1 032

2004/2

86 862 13 765 UREND 0 585 7 962 TEFE 0.640

ÖZDEĞER ÖZDEĞER KKO 0632

1789 1035

2005/1

80 113 13 86 UREND 0 672

ÖZDEĞER

1 802

2005/2

80 643 14 968 XEKSM 0 700

ÖZDEĞER TEFE -0416

1 946

2006/1

82 728 14825 URCALVER 0735

ÖZDEĞER URCALSVE 0731

1927

K aynak: Kendi hesaplamalarımız
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Tablo 4: Dönemler İtibariyle K riter le rin  Yoğunlaştıkları F ak tö rle r

X A R T M M U R D E G X T E F E K K O U R C A L U R C A L S A A X E K S M U R E N D R C A U R C A L V E R U R C A L S V E

CS 1 0 2 0 0 4 4 3 3 3 5 5 1 0 1 0

o
o

O İ
o

2 3 5 7 6 1 1 1 1 2 1 2 0 0
« ş

rH s 3 2 3 2 4 0 1 3 3 5 3 2 0 0

W
0 \ ¡ i 4 0 0 1 0 4 4 3 3 0 1 1 0 0

rH
5 D 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

rH 1 3 2 5 5 1 3 0 0 0 2 2 4 4

'O
O
O

o t
■ o
H
X

2 4 5 2 1 0 0 2 2 0 0 1 2 2

f S
I 3 0 0 0 1 1 2 3 3 6 2 4 0 0

O 2 4 0 0 0 0 1 1 2 2 1 3 0 1 1

f S
5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0

rH 1 3 4 5 5 5 7 3 3 3 7 7 1 4 1 4

\ o
O
O

0 i  
■■o

2 1 2 1 0 9 7 1 1 3 3 2 1 3 2 2

fS

rH
H
X

3 2 3 2 5 1 3 6 6 1 1 5 6 0 0

00
0 \
Q \
rH

Î 4 0 0 1 0 5 5 5 5 1 4 1 1 1

5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız
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Tablo 5: F ak tö rle rin  İçerik leri
Faktörler 1 2 3 4 5

Kriter n Kriter n Kriter n Kriter N Kriter n
u0) U R C A L V E R 14 X A R T M 12 X E K S M 11 U R C A L 5 T E F E 5
<U U R C A L S V E 14 M 10 R C A 6 U R C A L S A A 5

X K K O 7 U R D E G 9

U R E N D 7 X 7

Faktör A d ı
Etkinlik ve 
Verimlilik

Dış Ticaret 
ve Üretim 

Hacmi

Dış Ticarette 
Rekabet Gücü İstihdam Fiyat Artışı

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız
n : İlgili kriterin faktördeki tekrarlanma sayısı

Tablo 2 ve 3’de görüleceği gibi kısmi varyansı en yüksek olan birinci faktörde 
büyük çoğunlukla yoğunlaşan etkinlik ve verimlilik kriterleri, imalat sanayiinde 
sektörlerin performansını belirleyen en önemli faktörün etkinlik ve verimlilik 
olduğunu göstermektedir.

Tablo 5’te ikinci faktörde yoğunlaşan kriterlerin ise Dış Ticaret Hacmi 
(XARTM), İthalat (M), İhracat (X) ve Üretim Değeri (URDEG) olduğu 
görülmektedir. Bu durum, sektörlerin dış dünya ile bağlantılarının (gerek ihracat 
gerekse ithalat anlamında) sektör performansında çok belirleyici hale geldiğini 
göstermektedir. İhracat açısından bakıldığında dünya piyasaları ile entegrasyon 
ve rekabetçi koşullarda dış dünyaya mal satılabilmesi anlamında olumlu 
görülebilecek bu durum, sektörlerin performansında “dışsal” kabul edilebilecek 
(kur politikaları, ihracat yapılan ülkelerdeki gelir artışı, enerji fiyatları gibi) 
gelişmelerin de çok önemli bir yer tutmaya başladığını ve bu anlamda da kontrol 
edilemeyen değişkenlerin sektörel performansta belirleyici olabilmesi anlamım 
da taşımaktadır. Bilhassa ithalatın da sektörel performansta belirgin hale gelmesi, 
olası bir kur dalgalanması durumunda, sektörlerin dışa bağımlılığı nedeniyle 
olumsuz etkilenebileceklerini de işaret etmektedir. Üretim değerinin birinci faktör 
yerine görece daha az belirleyici ikinci faktörde yoğunlaşması ise, sektörlerin 
fiziksel büyüklükleri ve üretim kapasitelerinden ziyade, bu kapasiteyi kullanma 
oranları ve üretim verimliliğinin, hacimsel üretim büyüklüğünün önüne geçtiğini 
göstermektedir. Ayrıca, üretim değerinin (sektörlerin üretim kapasitesinin ) dış 
ticaret kriterleri ile aynı faktörde yoğunlaşması, üretimin dış ticarete bağımlılığı 
konusunda da önemli bir gösterge olmaktadır. Bu değerlendirmelerden hareketle, 
ikinci faktörün “Dış Ticaret ve Üretim Hacmi” faktörü olarak adlandırılmasının 
yerinde olacağı düşünülmektedir.

Üçüncü faktörde yer alan kriterler ise Dış Ticaret Dengesi (XEKSM) ve 
Rekabet Gücü Endeksi (RCA) kriterleri olmuştur. Buradan hareketle, bu faktörün
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“Dış Ticaretteki Rekabet Gücü ” kriteri olarak adlandırılmasının doğru olacağı 
düşünülmektedir. İkinci faktörde yer alan ihracat ve ithalat kriterlerine karşın, 
dış ticaret dengesinin ve RCA’nın üçüncü faktörde yoğunlaşması, dış ticaretteki 
karşılaştırmalı üstünlüğün sektörlerin performansında mutlak değer olarak 
ihracat ya da ithalattan başka bir anlam kazandığını göstermektedir. Sektörlerin 
performansının belirlenmesi anlamında da, dış ticaretteki rekabet gücü kriterlerinin 
tek başına bir faktörde yoğunlaşması, sektörün dış ticaret performansının yalnızca 
ihracat büyüklüğü ile değil, rekabet gücü ile ilgili olduğu, bu anlamda ihracatın 
ithalatı karşılama oranının da belirleyici olduğunu işaret etmektedir.

Tablo 5’deki dördüncü faktörde yoğunlaşan kriterler ise, üretimde çalışan 
kişi ve saat endekslerini gösteren, Üretimde Çalışanlar (URCAL) ve Üretimde 
Çalışılan Saat (URCALSAA) endeksleridir. Bu endekslerin (doğal olarak) 
verimlilik ve üretim endeksi ile de bağlantıları bulunmaktadır. Çalışmamızın 
başındaki tanımlamalarda belirtildiği gibi, verimlilik endeksleri üretim endeksinin 
üretimde çalışılan saate (veya çalışan kişiye) oranlanması ile elde edilmektedir. 
Dolayısıyla, sektörel anlamda verimliliğin artışı üretim endeksi sabitken çalışan 
endeksinin düşmesi ile de gerçekleşmiş olabilir. Bu anlamda, istihdam göstergesi 
olan bu iki değişkenin ayrı bir faktörde yoğunlaşması, verimlilik ile arasında 
(beklenebilecek) ters ilişkiyi kompanse etmesi anlamında açıklayıcı olacaktır. 
Buradan hareketle dördüncü faktöre “İstihdam” faktörü adı verilmesi uygun 
görülmüştür.

Analiz edilen 17 dönemin beş tanesinde ortaya çıkan beşinci faktörün ise, 
yalnızca fiyat artışlarını içerdiği görülmektedir. Bilhassa, düşük enflasyon 
döneminin yaşandığı ikinci dönemde, fiyat artışlarının diğer kriterlerle ilişkisinin 
azaldığı, bundan daha önemlisi sektörel performans belirlemede giderek daha 
da önemini kaybetmeye başladığı görülmekıtedir. Özellikle düşük kur artışları 
neticesinde ithal ürünlerin fiyat açısından rekabet edenbilme yeteneğinin artması, 
daha önceki yüksek enflasyon dönemlerinde ağırlıklı olarak fiyat artışları ile 
yüksek performans sergileyebilen ve bu fiyat artışları vasıtasıyla da verimsiz 
ve etkinlikten uzak çalışsa dahi, bunu maskeleyebilen sektörlerin bu şansının 
azaldığım göstermektedir. Bilhassa, incelenen ilk dönemde genellikle etkinlik ve 
verimlilik faktöründe yoğunlaşan fiyat artışlarının, ikinci dönemde bu faktörle 
ilişkisinin kalmadığının gözlemlenmesi bunun bir yansıması olarak görülebilir. 
Sonuç olarak, son faktörün de “Fiyat Artışı ” faktörü olarak isimlendirilmesi 
doğru olacaktır.

3.1. Alt Sektörlerin Performanslarına Göre Sıralanması
Alt sektörlerin faktör analizinden elde edilen faktör skorlarına göre performans 

sıralaması, 1998/1 -  2002/2 ve 2003/1 -  2006/1 alt dönemleri ve dönemin tamamı 
(1998/1 -  2006/1) için Tablo 6’da verilmiştir. Tablo 6’daki sıralamanın elde 
edilişinin aşamalarım özetlemek gerekirse;
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Her dönem için yapılan faktör analizi neticesinde elde edilen kriterlerin 
faktör yükleri, bu faktörlerin toplam varyansı açıklama gücü ile 
ağırlıklandırarak toplanmıştır. Bu sayede, her dönem için her bir sektörün 
ağırlıklı faktör skoru elde edilmiştir.
Her dönem için aynı işlem tekrarlanarak faktör skorlarına göre büyükten 
küçüğe sıralanmış sektörlerin sıra değerleri bulunmuştur. Bu sayede 
kriterlerin faktörler içindeki aldıkları yüklere ve faktörlerin toplam 
varyansı açıklama güçlerine bağlı olarak sektörlerin sıra değerleri elde 
edilmiştir. Bu sıra değeri sektörün, o dönem için elde ettiği “skor” olarak 
düşünülmüştür.

• Sektörlerin faktörlere (dolayısıyla kriterlere) göre aldıkları bu skorlar, her 
bir alt dönem ve dönemin tamamı için yatay olarak toplanarak, en küçük 
skora sahip sektörden başlayarak en fazla skora sahip olana doğru sektörel 
sıralama elde edilmiştir. Yüksek skor, sektörün kriterlerin çoğunda alt 
sıralarda kaldığını göstereceğinden, o sektörün zayıf performansa sahip 
olduğunun; düşük “skor” ise o sektörün genellikle üst sıralarda yer 
aldığının göstergesi olacaktır. Bu anlamda örneğin analiz edilen dönemin 
tamamı (1998/1 -2006/1, 17 alt dönem) için elde edilebilecek en iyi skor 
17 iken (17 kriterin tamamında da birinci sırada yer almak anlamında, 
17*1 = 17), en kötü skor ise 867 olacaktır (17 dönemde de 51. sırada yer 
aldığı için 51*17 =867).

Tablo 6 ’da 51 sektörün tamamı için verilen performans değerlendirmesinin 
daha özet bilgilerini görebilmek amacıyla, Tablo 7 hazırlanmıştır. Tablo 7’de her 
dönem için performans açısından ilk beş sektör ve son beş sektör verilmektedir.
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Tablo 6: Dönem ler İtibariy le  Sektörlerin  P erfo rm ans  Sıralam ası

Sıra No 1998/1 - 2002/2 2003/1 - 2006/1 1998/1 - 2006/1
Sektörler Skor Sektörler Skor Sektörler Skor

1 181 12 341 13 181 36
2 323 39 323 19 323 58
3 172 75 271 22 271 98
4 271 76 181 24 172 133
5 171 98 232 48 171 173
6 173 128 172 58 232 211
7 361 134 293 64 269 249
8 261 146 300 71 151 264
9 151 149 171 75 242 266
10 369 150 242 84 261 266
11 269 156 269 93 341 268
12 232 163 252 95 369 271
13 243 167 241 114 252 278
14 155 176 151 115 293 288
15 313 177 261 120 361 288
16 242 182 369 121 173 311
17 252 183 343 124 155 319
18 160 195 251 129 243 325
19 311 202 155 143 300 355
20 314 204 361 154 251 359
21 293 224 243 158 241 374
22 251 230 291 161 343 375
23 154 241 154 162 313 395
24 343 251 210 171 314 397
25 341 255 321 181 154 403
26 222 259 173 183 311 426
27 241 260 272 187 160 430
28 272 262 314 193 272 449
29 201 266 202 197 210 460
30 300 284 292 203 321 477
31 202 288 289 214 202 485
32 210 289 281 215 291 498
33 153 296 313 218 222 536
34 321 296 311 224 201 547
35 152 320 152 229 152 549
36 353 332 160 235 289 549
37 289 335 153 256 153 552
38 291 337 221 260 281 555
39 221 338 312 270 292 571
40 281 340 222 277 221 598
41 191 343 319 280 353 613
42 292 368 201 281 191 640
43 319 396 353 281 319 676
44 192 411 331 283 192 697
45 332 428 192 286 312 717
46 331 441 191 297 331 724
47 312 447 342 322 332 765
48 342 465 332 337 342 787
49 315 473 315 340 315 813
50 322 473 359 346 322 822
51 359 500 322 349 359 846

Kaynak: Kendi hesaplamalarımız
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Tablo 7 : Performanslarına Göre Dönemler İtibariyle İlk Beş ve Son Beş
Sırada Yer Alan Sektörler

SIRA ISFC REV 3 SEKTÖR ADİ

1 181 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
<NOO 2 323 TV ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden/ üreten teçhizat 

im _(N
I

i—* 3 172 Diğer tekstil ürünleri imalatı
ocOnOn

4 271 Demir-çelik ana sanayii

5 171 Tekstil iplikçiliği, dokumacılığı ve aprelenmesi

I 341 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
vOOo 2 323 TV ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden/ üreten teçhizat im
r<ı
I 3 271 Demir-çelik ana sanayii

r̂ iO 4 181 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

5 232 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

1 181 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı
vooo 2 323 TV ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden/ üreten teçhizat im
«N
I 3 271 Demir-çelik ana sanayii

00On 4 172 Diğer tekstil ürünleri imalatı

5 171 Tekstil iplikçiliği, dokumacılığı ve aprelenmesi

47 312 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
fSOO 48 342 Motorlu kara taşıtları karoseri imalatı; römork ve yan-römork im.

I 49 315 Elektrik ampulü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı imalatı
00On 50 322 Radyo ve TV vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı imalatı

51 359 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçları imalatı

47 342 Motorlu kara taşıtları karoseri imalatı; römork ve yan-römork im.
VOOO 48 332 Optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı imalatı

I 49 315 Elektrik ampulü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı imalatı

O 50 359 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçları imalatı
rs

51 322 Radyo ve TV vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı imalatı

47 332 Optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı imalatı

Oo 48 342 Motorlu kara taşıtları karoseri imalatı; römork ve yarı-rönıork im.
n
1 49 315 Elektrik ampulü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı imalatı

00ON 50 322 Radyo ve TV vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı imalatı

51 359 Radyo ve TV vericilcri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı imalatı

K aynak: Kendi hesaplamalarımız
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Tablo 7 sonuçlarına bakıldığında, ilk dönem için ilk beş sektörde üç adet 
tekstil ve konfeksiyon alt sektörünün yer aldığı görülmektedir. Nitekim, 181 kod 
numaralı kürk hariç giyim eşyası sektörü ilk sırada, 172 kod numaralı diğer teksitil 
ürünleri sanayi üçüncü sırada, 171 kod numaralı tekstil iplikçiliği, dokumacılığı 
ve aprelemesi sektörü ise beşinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada 323 kod 
numaralı TV ve radyo alıcıları üretimi sektörü, dördüncü sırada ise, 271 kod 
numaralı demir çelik ana sanayii yer almaktadır.

Ülkede düşük enflasyon, sürekli ve kesintisiz büyüme ve düşük kur düzeyinin 
gerçekleştiği ikinci dönemde ise, sektörel performans yapısında önemli bir 
değişim görülmektedir. Buna göre, ikinci dönemde tekstil sektörü ile ilişkili olan, 
181 kod numaralı kürk hariç giyim eşyası sektörü dördüncü sırada yer almış iken, 
başka bir tekstil alt sektörü ilk sıralarda yer alamamıştır. Buna karşın, ilk dönemde 
ilk beş arasında yer almayan 341 kod numaralı motorlu kara taşıtlarının imalatı 
sektörü ikinci dönemde ilk sırada yer almıştır. Bu sektörü, 323 kod numaralı TV 
ve radyo alıcıları üretimi sektörü ikinci sırada yer alarak izlemekte, üçüncü sırada 
ise 271 kod numaralı demir çelik ana sanayii yer almaktadır. Beşinci sırada 232 
kod numaralı rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektörü bulunmaktadır.

Bu noktadan hareketle, iki dönem arasında Türk imalat sanayiinde sektörel 
performans anlamında önemli bir değişim olduğunu söylemek mümkündür. 
Geleneksel olarak ihracat ağırlıklı çalışan 181 kod numaralı kürk hariç giyim 
eşyası sektörü, 1998/1 -  2002/2 arasındaki 10 dönemin sekizinde performans 
açısından ilk sırada, ikisinde ise ikinci sırada yer almışken, 2003/1 -  2006/1 
arasındaki 7 dönemin yalnızca ikisinde (bunlarda başlangıçtaki iki dönemdir) ilk 
sırada yer alabilmiş, geri kalan dönemlerde ise genellikle üç ila beşinci sıralarda 
bulunmuştur. 181 kod numaralı sektörün dönemin tamamında performans 
açısından ilk sırada yer almasına karşın, bunu daha uzun olan ilk dönemdeki 
düşük sıra değerleri (skor) ile elde ettiği görülmektedir. Tekstille ilişkili diğer 
alt sektörler için de aynı yorumu yapmak mümkündür. 171 ve 172 kod numaralı 
sektörler ilk dönemde hemen hep ilk beş sektör içinde yer almasına karşın, ikinci 
dönemde daha alt sıralara inmişlerdir.

Bu bağlamda, yorumu ağırlıklı olarak ikinci dönem verilerinden hareketle 
yaparsak, performans açısından mevcut makro koşullar sürdüğü sürece motorlu 
kara taşıtları imalatı, TV ve radyo alıcıları üretimi ve demir çelik ana sanayiinin 
daha iyi performans göstermesinin beklendiği söylenebilir. Özellikle 341 kod 
numaralı motorlu kara taşıtları imalatı sektörü, 51 sektör içinde 1998/1’de 29.,
1999/1 ’de 38. sırada iken 2004/2 döneminden itibaren hep ilk sırada yer almıştır.

Tablo 7’de verilen performans açısından son beş sektör incelendiğinde ise, 
sıralamadaki yerleri değişse bile son beş sektörün hep aynı kaldığı görülmüştür. 
Bu sektörler, 332 kod numaralı optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı imalatı, 
342 kod numaralı motorlu kara taşıtları karoseri imalatı ile römork ve yarı-



römork imalatı, 315 kod numaralı elektrik ampulu ve lambaları ile aydınlatma 
teçhizatı imalatı, 322 kod numaralı radyo ve TV vericileri ile telefon ve telgraf 
hattı teçhizatı imalatı ile 359 kod numaralı başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım 
araçları imalatıdır. Buradan hareketle, bu sektörlerin iç ve dış piyasalarda rekabet 
şansı en az ve en düşük performans sergilemiş sektörler olduğunu belirtmek 
mümkündür. Çalışmamızın bulgulan, bu konuda yapılmış başka bir çalışma'1 
bulgulan ile uyumluluk göstermektedir.

4. Türkiye Ekonomisine Yapısal B ir Bakış
4.1. Girdi-Çıktı (Inpııt-Output) Tabloları
Kuşkusuz ki, bir ekonominin yapısal özelliklerini irdelemenin çeşitli yollan 

bulunmaktadır. Bu çalışmada, ekonominin yapısal özelliklerini incelemek için 
Girdi-Çıktı (Inpııt-Output) tabloları kullanılacaktır. Input-Oııtput tablolarının 
kullanılmasının temel nedeni; bu tablolar sayesinde belirli bir zaman kesiti için 
de olsa üretici sektörlerin kullandıkları girdiler, bu girdilerin hangi sektörlerden 
ve ne oranlarda temin edildiği, sektörlerin ekonomi içindeki payı, sektör 
üretiminin hangi sektörlercc (nihai tüketim de dahil olmak üzere) ve ne oranda 
kullanıldığı, sektörlerin ekonomide yaratabilecekleri çaıpan etkisi, üretim içinde 
ithal girdilerin oranı gibi ekonomik yapıya ilişkin tüm bilgileri detaylı bir şekilde 
sağlamasıdır.

Inpııt-Output (I/O) tablosu (matrisi), bir ekonomideki sektörlerin her birinin 
bir birim üretim yapabilmek için diğer sektörlerden kullanmak durumunda olduğu 
girdileri vc bu sektörlerin her birinin çıktılarının hangi sektörlerde ne miktarda 
girdi olarak kullanıldığını gösteren bir tablodur. I/O tekniği, ekonomideki tek 
bir sektörü inceleyebilmek, sektörlerarası etkileşimi görebilmek, Keynesyen 
genel denge modelinde gerekli olan “toplam üretim düzeyi”, “fiyatlar genel 
düzeyi”, “toplam ihracat”, “toplam istihdam” ya da “ortalama verimlilik” gibi 
bazı kavramların hem genel olarak ülke ekonomisi bazında hem de alt sektörler 
bazında elde edilebileceğini ifade etmektedir5. I/O yaklaşımı ile yalnızca herhangi 
bir sektörün üretim yapısını belirlenmemekte, bu sektörün bağlantılı olduğu 
diğer sektörlerle olan ilişkisini de incelenebilmektedir. Örneğin; ayrıştırma 
(decomposition) yöntemi kullanılarak bir sektörün geriye doğru bağlantılı olduğu 
sektörlerle olan ilişkileri belirlenebilmektedir6.

I/O tablosunda sütunlarda ve satırlarda sektörler yer almaktadır. Sütunlar
4 Oktay Küçükkiremitçi (2007). “İmalat Sanayii vc Alt Sektörlerinin Genel Değerlendirmesi” , 

Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi ve Seklörel Performans Değerlendirmesi (22 Ana 
Sektör İtibariyle) içinde, TKB Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara

5 Wassily Leontief (1949). “Structural Matrices ofN ational Economics”, Econometrica, Vol.17, 
Supplement Report o f  the Washington Meeting, (Jul. 1949), s. 274

6 L. Roman ve Jr. Weil (1968). “The Decomposition o f  Economic Production Systems”, 
Econometrica, Vol. 36, No. 2, Apr., 1968, s. 260-278
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itibariyle bakıldığında, bir sektörün üretiminin bileşenleri (diğer sektörlerden 
aldığı girdiler ve temel üretim girdileri), sektörün üretim değerinin toplamı ve o 
sektör nihai mamıılıı ithalatından oluşan toplam arz görülmektedir.

Satırlar itibariyle bakıldığında ise, bir sektörün üretiminin diğer sektörler 
tarafından kullanılan kısmı (ara tüketim) ile o sektör ürününe olan nihai talepten 
(iç tüketim, stok değişmeleri, ihracat dahil olmak üzere) oluşan toplam kullanım 
yer almaktadır.

I/O tablosu aynı zamanda bir kare matristir (satır sayısı sütun sayısına eşittir).
Leontief’in temel statik 1/0 modeli, iki tür ilişkiden oluşmaktadır: denge 

denklemleri ve yapısal denklemler. Bir sektörün üretimi ya kendisi ve diğer 
sektörler tarafından ya da üretici sektörler dışında (tüketiciler tarafından) 
kullanılmaktadır. Nihai tüketiciler dışındaki j sektörlerinin sayısı n ise, i. sektörün 
denge denklemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir7 :

X. = x.. + x^ + ...+ x. + v.
ı ¡2 m f

(i = 1,2,...,n ve j = l,2,...,n)
burada,
X  : i. sektörün toplam üretimini,

: i. sektörün üretiminin j. sektör tarafından girdi olarak kullanılan kısmını,
y. : i. sektörün üretiminin nihai tüketiciler tarafından kullanılan kısmını
ifade etmektedir.
j sektörünün bir birim üretim için kullandığı i sektörü üretimi aij olarak 

gösterilmekte ve j sektöründe kullanılan i sektörü ürününün girdi katsayısı 
bu katsayılardan oluşan matrise de girdi (teknoloji) katsayıları matrisi adı 
verilmektedir8.

i
X.

J

Tüm sektörler için ülkenin 1/0 tablosuna karşı gelecek şekilde girdi 
katsayılarından (a..’ler) oluşturulacak matrise ekonominin yapısal matrisi (A 
matrisi) adı verilmektedir. Yapı matrisi, ekonomide farklı sektörlerin girdi yapısı 
hakkında sayısal bilgiler vermektedir.Her durumda yapısal matris elemanları bir 
oran olarak yorumlanmalı ve matrisi oluşturan bu oranların da iki fiziksel değerin 
birbirine oranlanması ile elde edildiği unutulmamalıdır.

7 Leonid Hurvvicz( 1955). “Reviewed Work(s): Studies in the Structure o f the American Economy: 
Theoretical and Empirical Explorations in Input-Output Analysis by Wassily Leontief’, The 
American Economic Review, Vol. 45, No. 4, s. 627-628

8 Wassily Leontief (1985). “Input-Output Analysis”, Input-Output Economics içinde, Oxford 
University Press, New York, 2nd Edition, s. 22-23
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Girdi katsayıları matrisinde satırların toplanmasının ise bir iktisadi anlamı 
bulunmamaktadır. Ancak yukarıdaki girdi katsayıları matrisini A, elemanlarını aM 
olarak adlandırırsak ve her bir sektörün çıktı düzeylerini de xı olarak gösterirsek, 
bu değer, (ve ihracatı da nihai talebin bir bileşeni olarak düşünürsek), her sektörün 
kendisi de dahil olmak üzere diğer sektörlerin girdisini ( a , ^  + a 12x,+ + a ,„x |) 
ve nihai talebi (nihai tüketim+ihracat) karşılamak için gerekli üretim miktarının 
toplamım ifade edecektir.

Yukarıda genel biçimi verilen ekonominin genel üretim ve talep yapısını 
gösteren matriste bir sektörün üretimini gösteren X. 1er, bağımsız malların talep 
fonksiyonu olarak ifade edilmiş ve A matrisi de sabit teknoloji katsayıları olarak 
gösterildiği için bu matris Leontief tarafından ekonominin yapısal matrisi olarak 
adlandırılmıştır9. Genel biçimi verilen I/O modelinden, her bir sektörün denge 
üretim değerini bulmak mümkündür. Bunun için n tane üretici sektör ve n tane 
nihai talep vektörü için üretici sektörler açısından gerekli üretim değerlerini 
yazarsak (x’ler sektörlerin üretim değerlerini, a ’lar teknik katsayıları ve y ’ler de 
nihai talep vektörünü ifade etmek üzere);

x ı = a.,x . + a,2x2 + ... + a,nx„ + y,
X 2 =  a 2 , X , +  a 22X 2 +  -  +  a 2nX n +  y 2

x = a ,x, + a ,x, + ... + a x + yn n 1 1 n2 2 nn n J  n

şeklini alacaktır. Burada nihai talep vektörü olan y ’yi yalnız bırakarak 
denklemi düzenlersek;

(1 - a,,x,) - a,,x, - ... - a, x = y,v İ l i 7 1 2 2  İ n n J  \
- a21x, + (1 - a22x2) - ... - a2nxn = y2

- a ,x, - a ,x, - ... + ( I - a x ) = yn 1 1 n2 2 v nn n '  J  n

olacaktır. Yukarıdaki denklem sistemi matris notasyonu ile gösterilirse;

" ( l - a „ )  - a 12 • • - a ln "x ." y . “

- a 2l ( l - a 22) . • “  a 2n X 2 y 2

a  „ i  ~ a „2 • ( l - a nn)_ X
_  n_ _ y  n_

Yukarıda sol tarafta yer alan matris birim matristen (I) temel girdi katsayıları 
matrisi (A1) nın farkına eşittir ve (I-A) olarak ifade edilebilir. X, sektörlerin üretim
9 Wassily Leontief ( 1949). “Structural Matrices o f National Economies”, Econometrica, Vol. 

17, Supplement: Report o f the Washington Meeting (Jul., 1949), s.278
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vektörünü (xp x , , x n), Y de nihai talep (iç talep ve ihracat toplamı) vektörünü 
(y , y , , y  ) göstermek üzere, yukarıdaki ifade;

(1-A) X = Y 
olarak yazılabilir.
Nihai talebin bilindiği (ya da planlandığı) durumda yapılacak iş, yukarıdaki 

denklem sistemindeki X vektörünü çözmektir. Matris cebrine göre eşitliğin her 
iki yanını da (1-A)'1 [(1-A) matrisinin tersi)] matrisi ile önden çarparsak; 

(I-A)-'(l-A) X = (1-A)'1 Y
haline gelecektir. Bir matrisin tersi ile çarpımı birim matrisi (I) vereceğine 

göre,
(I-A) '(I-A) = I matrisi olacaktır.

Yine bir matrisin birim matrisle çarpımı da kendisini vereceğinden,
I X = X
olacaktır. O halde, denge üretim miktarını gösteren x vektörünün çözüm 

değeri,
X = (I-A )1 Y 
olacaktır.
Burada (I-A)_l matrisi. Teknoloji Ters Matrisi (Leontief Ters Matrisi) olarak 

adlandırılmakta ve tipik elemanları, j sektörü ürününe olan 1 birimlik nihai 
talep artışının, i sektörü üretiminde kaç birimlik artış meydana getireceğini 
göstermektedir. Buraya kadarki anlatımda girdiler toplam (yurtiçi + ithal) olarak 
ifade edilmiştir. Oysa sektörler bir kısım girdiyi yurt içinden temin ederken bir 
bölümünü de ithal etmektedir. Bu durumda A teknoloji katsayıları matrisini yerli 
(Ad) ve ithal (Am) olarak bileşenlerine ayırabiliriz.

A =A d+ A m olacaktır.
Bir malın üretimi için ara malı ithalatı katsayısının girdi katsayıları gibi üretim 

düzeyinin sabit bir oranı şeklinde gösterilebileceği varsayılacaktır. Ara malı 
ithalat katsayıları matrisi (ithalat matrisi) Am ile gösterildiğinde; bu matrisin her 
bir elemanı j; sektörünün bir birimlik üretimi için i yabancı sektöründen ne kadar 
ithalat yapacağını göstermektedir.

I/O tablosu, değinildiği gibi, ekonomideki üretici ve üretici olmayan 
sektörlerden oluşan bir tablodur. Dolayısıyla n tane üretici sektör olduğunda, 
bu tablo sektörler arasındaki ürün akışım ifade etmektedir. I/O tablosu daha da 
genişletilerek ulusal hesaplar sistemi olarak da kullanılmaktadır. Burada, nihai 
talep vektörü kişisel tüketimler, özel yatırımlar ve diğer kalemleri içerecek 
şekilde brüt harcamaları, maaş ve ücretler, kurumsal karlar ve bunun benzeri 
faktör gelirleri ise brüt geliri (diğer bir deyişle katma değer ya da birincil üretim 
girdilerini) göstermektedir10.

10 Wassily Leontief, vd. (1985). “New Approaches in Economic Analysis”, Science, New Series, 
Vol. 228. No. 4698, s. 228
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1/0 matrisine bir satır ve sütun eklenmesi ile üretici sektörlerin birbirleri ile/ 
üretici olmayan sektörlerle olan işlemleri yanı sıra üretici olmayan sektörlerin 
ilişkileri de irdelenebilir. Bölümlenmiş bir matris gösterimi ile bunu ifade 
edersek" ;

* 1 1  * 1 2  * 1 «  i y  1

x2\ x 22 x ln ; y 2

nl ■'■n 2

VV,
y„

olacaktır. Burada, xıj’ler sektörlerarası dağıtımı, y. yurtiçi ve yurtdışı nihai 
talep toplamını, w. ise üretim sistemi içinde üretilmeyen girdileri (birincil üretim 
girdisi-katma değer) göstermektedir, s ise w.’lerin toplamı olarak gelir yönünden 
GSYİH’yı, y.’lerin toplamı olarak da harcamalar cinsinden GSYİH’yı ifade 
edecektir (bu anlamda gelir ve harcama yönünden ifade edilen GSYİH birbirine 
eşit olmak durumundadır). Eğer bir ekonomide i sektörünün brüt üretim düzeyi
X ise,i 5

xi = t XJ +y>ı , ¡ = 1 , 2 , ....., n olarak ifade edilebilmekte ve herhangi
bir ürünün talebinin ara tüketim ve nihai tüketim toplamından oluştuğunu
göstermektedir. Buna ilaveten, herhangi bir j sektörünün toplam üretimi de ;

Wj
j = 1, 2 , n olarak üretilen girdilerin (temel girdiler) 

ve birincil girdilerin (katma değer) toplamı olarak ifade edilebilmektedir. Bu 
toplamlar ekonomideki doğrudan karşılıklı bağımlılıkların bir göstergesidir. 
Her bir sektör için ileri bağlantı ilgili satırdaki sektörlerin sayısı ve büyüklüğü 
tarafından belirlenmektedir. Benzer şekilde, geri bağlantılar da ilgili sütundaki 
sektörlerin sayısı ve büyüklüğü ile gösterilmektedir. İleri bağlantılar bir 
sektörün üretimine yardımcı olduğu farklı malların sayısını gösterirken, geri 
bağlantılar da herhangi bir malın üretilmesi için gerekli olan malların çeşitliliğini 
yansıtmaktadır12._______
11 John Folorunsho Enahoro Ohiorhenuan (1975). Structural Factors in the Macro-Economic 

Planning Process : A Study o f  Planning in Nigeria, Open Access Dissertations and Theses, 
Paper 3040, s. 69

12 John Folorunsho Enahoro Ohiorhenuan ( 1975). s. 70.
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4.2. Sektörlerarası Etkileşim (Bağlantı Katsayıları)
Sektörlerarası etkileşimi 1/0 tabloları vasıtasıyla hesaplamak için kullanılan 

ölçütler, sektörlerin birbirleri ile ileri ve geri bağlantılarıdır. Bu noktada, ileri ve 
geri bağlantı etkilerinin tanımlanması gerekirse,

Doğrudan Geri Bağlantı: Herhangi bir sektörün üretimi içinde diğer sektörlerden 
kullandığı ara girdilerin toplamından hareketle hesaplanmaktadır. “Teknoloji Matrisi 
(Girdi Katsayıları Matrisi)’'nden hareketle hesaplanan doğrudan geri bağlantı 
katsayısı ise, sektörün toplam üretim değer “ 1” olarak kabul edildiğinde, kullanılan 
ara girdilerin toplam üretime oranlarının toplamından oluşmaktadır. Doğrudan geri 
bağlantı katsayısının yüksekliği, o sektörün üretim için diğer sektörlerin çıktılarını 
yüksek oranda kullanmak durumunda olduğunu (sektörün kendisini besleyen gerideki 
sektörlere yüksek oranda bağımlı olduğunu) ifade etmektedir. Bir başka ifade ile, 
yüksek geri bağlantı katsayısı, o sektörün üretimi ile gerisindeki diğer sektörlerin 
üretimi arasında kuvvetli bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Girdi katsayıları 
matrisindeki (A matrisi) girdi katsayılarının (a^’ler) toplamına eşittir.

Doğrudan İleri Bağlantı: I/O tablosundan hesaplanmaktadır. Belli bir sektör 
üretiminin diğer sektörler tarafından girdi olarak kullanılan kısmının (toplam ara 
tüketim) o sektörün ürünlerine olan toplam talebe=tüketime (ara tiiketim+nihai 
tüketim) oranım göstermektedir. Bu anlamda, sektörün toplam üretiminin ne 
kadarının diğer sektörler tarafından girdi olarak kullanıldığını (ya da sektör 
üretiminin ne kadarının nihai tüketime gittiğini) ifade etmektedir. 1/0 tablosunda 
sektörler itibariyle toplam ara tüketiminin toplam kullanıma bölünmesi ile 
hesaplanmaktadır.

Toplam Geri Bağlantı: “Leontief Ters Matrisi”nden hesaplanmaktadır. Belli 
bir sektördeki bir birimlik nihai talep artışının yol açtığı toplam üretim artışı, o 
sektörün toplam geri bağlantı etkisini göstermektedir. Doğrudan geri bağlantıda, 
yalnızca belli bir sektörün üretimindeki diğer sektör çıktılarının payları ifade 
edilirken, burada nihai talep artışı (o sektörün ürününü nihai mal olarak kullanan 
nihai tüketiciler tarafından yalnızca o sektör ürününe bir birimlik talep artışı) 
olması neticesinde, hem bu talep artışını karşılamak, hem de diğer sektörlere girdi 
olarak verilen sektör ürünlerine olan ara talep artışını sağlamak üzere gerçekleşen 
toplam üretim artışını ifade etmektedir. Bu anlamda, o sektör ürününe olan talep 
değişiminin tetiklediği toplam üretim artışını ifade etmektedir. Leontief Ters 
Matrisindeki sütun toplamlarından oluşmaktadır.

Toplam İleri Bağlantı: “Leontief Ters Matrisi”nden hesaplanmaktadır. Tüm 
sektörlerdeki birer birimlik nihai talep artışlarının belli bir sektörün üretiminde yol 
açtığı artış, o sektörün toplam ileri bağlantı etkisi olarak tanımlanmaktadır. Toplam 
ileri bağlantıda, ekonomideki tüm sektörlerin nihai ürünlerine birer birimlik bir 
talep artışı olduğunda hareketle üretici sektörlerin üretiminin ne kadar arttığı 
görülmektedir. Leontief Ters Matrisindeki satır toplamlarından oluşmaktadır.
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1/0 tablosundan elde edilebilecek bilgiler, özet olarak hesaplanma yöntemi 
ve içeriği hakkında bilgi verilen bağlantı katsayıları da kullanılarak Türkiye 
ekonomisinin ve bilhassa imalat sanayii sektörlerinin yapısal özellikleri 
hakkındaki değerlendirmeler izleyen bölümde yapılacaktır.

4.2 Türkiye Ekonomik Yapısının 1998 ve20021/0 Tabloları Yardımıyla 
Değerlendirilmesi

Türkiye imalat sanayimdeki sektörlerin performansının değerlendirildiği 
önceki bölümden sonra, bu bölümde bu sektörlerin üretim yapıları, birbirleri 
ile etkileşimleri ve ekonomi içindeki yerleri iki ayrı dönem için (1998 ve 2002 
yılları) yayınlamış olan Input-Output tabloları yardımıyla incelenecektir13'** • 

Öncelikle sektörlerin katma değer yapıları ve ülke ekonomisi içindeki paylarını 
(katma değer ve üretim değeri üzerinden) görmek amacıyla Tablo 8 hazırlanmıştır. 
Tablo 8’den sektörlerin 1998 ve 2002 yılları için katma değer payındaki ve ülke 
ekonomisi içindeki göreli önemlerindeki değişim de incelenebilecektir. Tablo 8 
(ve izleyen tablolardaki) sektör kodlarının açıklamaları ise Ek 2 ’de verilmiştir.

Tablo 8’den öncelikle görülen gelişme, hemen tüm sektörler için 1998’den 
2002 yılına gelindiğinde toplam üretim değeri içinde katma değer payının 
azaldığıdır. Her iki yıl için de tablo incelendiğinde, en yüksek katma değere 
sahip sektörlerin hizmetler sektöründe yer aldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra, 
bilhassa imalata sanayi alt sektörlerinde dönemsel olarak katma değer payının her 
sektör için ve belirgin ölçüde azaldığı da görülmektedir. Türkiye ekonomisi 1998- 
2002 döneminde daha az katma değer üreten bir sanayi sektörü yapısına dönüşüm 
göstermiştir. Buradan hareketle, bir önceki bölümde yüksek performans gösteren 
sektörler dikkate alındığında, dönem içinde 17-Tekstil sektöründe katma değer 
payı 12.8 puan (yüzde 32), 18-Konfeksiyon sektörünün katma değer payı 6.4 
puan (yüzde 19), 32-TV ve Radyo Alıcıları, Ses ve Görüntü Kaydeden Cihazlar 
sektörü katma değer payı 25.7 puan (yüzde 55), demir çelik ana sanayi katma 
değer payı 10 puan (yüzde 3), 34-Motorlu Kara Taşıtları sektörü katma değer 
payı 15.6 puan (yüzde 39) azalmıştır. Burada bilhassa yüksek teknoloji grubunda 
yer alan 32-TV ve Radyo Alıcıları, Ses ve Görüntü Kaydeden Cihazlar sektörü ile 
orta-yüksek teknoloji grubunda yer alan 34-Motorlu Kara Taşıtları sektöründeki 
katma değer payının düşmesi, ülkemizin rekabet gücü yüksek iki sektöründe, 
daha düşük katma değerle üretime devam ettiğini göstermektedir.
13 (* )T U İK  ta ra fın d an  y ay ın lan an  1998 ve  2 0 0 2  G ird i-Ç ık tı tab lo la rı, ta ra fım ızd an  33 se k tö r  

a ltın d a  to p lu la ş tır ıim ış tır . T ab lo la rd ak i “ K o d " y a  da  "N A C E  K o d ” ifad esi, N A C E  Rev. 1 .1 .'e  
g ö re  se k tö r  kod la rın ı ifad e  e tm ek te  o lu p , to p lu la ş tır ılan  se k tö rle rin  k o d la n  b ir le ş tirile rek  
belirtilm iş tir . Ö rn eğ in  “ 10-14” 10 ve  14 say ılı k o d la r  a rasın d ak i tiim  M a d en c ilik  S ek tö rü n ü  
g ö ste rm ek ted ir. F ik ir  v e rm esi için ; kod  s ın ıf lan d ırm as ın d a  0 1 -05  T arım , A vcılık , O rm an cılık , 
B a lıkç ılık  se k tö rü n ü , 10-14 ila 40-41 kod ları a rası san ay i se k tö rü n ü , 45 ila 9 0 -95  k o d la n  
a ra s ın d a  kalan  se k tö re r  ise , H izm e tle r  se k tö rü n ü  tem sil e tm ek ted ir.
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Tablo 8: 1998 ve 2002 Yılları İçin Sektörlerin Katma Değer payları ve Ülke 
Ekonomisi İçindeki Önemleri

Katma Değer Payı Katma Değer İçindeki Pay Üretim İçindeki Pay
Kod 1998 2002 1998 2002 1998 2002
01-05 67.0 67.0 12.4 11.8 10.9 8.6
10-14 72.8 61.8 1.0 1.1 0.8 0.8
15-16 35.8 23.3 4.7 3.5 7.6 7.3

17 39.9 27.1 1.9 3.3 2.8 6.0
18 34.3 27.9 1.2 1.7 2.1 3.0
19 27.8 26.9 0.2 0.3 0.5 0.5
20 29.7 25.7 0.4 0.2 0.7 0.4
21 39.7 27.7 0.4 0.5 0.6 0.8
22 49.0 39.1 0.5 0.5 0.6 0.6

23-24 52.3 25.6 4.3 2.1 4.9 4.1
25 33.2 27.2 0.7 0.7 1.2 1.3
26 51.5 37.3 1.4 1.3 1.6 1.7
27 26.8 24.1 1.1 1.2 2.4 2.3
28 38.6 30.4 1.0 0.7 1.6 1.1
29 42.5 37.8 1.4 1.4 2.0 1.8
30 51.1 41.9 0.1 0.0 0.1 0.0
31 36.6 29.3 0.5 0.5 0.8 0.9
32 46.7 21.0 0.4 0.3 0.5 0.7
33 41.6 29.0 0.1 0.1 0.1 0.1
34 39.6 24.0 1.1 0.8 1.6 1.7
35 57.2 48.6 0.1 0.2 0.1 0.2

36-37 41.2 24.6 l.l 0.6 1.6 1.2
40-41 64.4 37.3 2.4 2.5 2.2 3.3

45 49.4 45.6 7.2 4.7 8.6 5.1
50-52 79.8 65.7 14.6 13.6 10.7 10.1

55 51.6 46.2 2.9 2.5 3.3 2.6
60-64 65.1 56.1 13.4 14.9 12.1 13.0
65-67 65.8 63.8 6.4 4.8 5.7 3.7
70-74 55.9 78.2 0.8 12.7 0.8 7.9

75 64.6 60.3 1.9 4.9 1.7 4.0
80 59.7 80.0 0.3 3.0 0.3 1.8
85 74.9 51.9 1.4 1.6 1.1 1.5

90-95 89.1 56.5 12.6 2.1 8.3 1.8
Kaynak : TUIK. 1998 ve 2002 Girdi-Çıktı tablolarından kendi hesaplamalarımız
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Sektörlerin katma değer paylan ile birlikte katma değer içindeki (GSYİH içindeki) 
ve üretim içindeki paylarına bakıldığında; ağırlığın hizmetler sektöründe olduğu 
görülmektedir. Tarım sektörünün GSYİH hasıla içindeki payı her iki yıl için de yüzde 
12’ler civarında olup, sanayi sektörünün payı 1998’de yüzde 26 iken 2002'de yüzde 
23’e gerilemiştir. Dolayısıyla, hizmetler sektörünün payı da 1998 yılımda yüzde 62, 
2002 yılında ise yüzde 65’ler dolayındadır. Buradan hareketle “katma değer” den 
ya da “ekonomi içindeki öneminden” hareketle oluşturulacak bir sektörel gelişme 
politika setinde, sanayi sektörünün göreli payı düşük kalacaktır. Oysa, tarım sektörü 
ürünlerini girdi olarak kullanan, hizmetler sektörü faaliyetlerinin çoğuna ise başlangıç 
aşamasını oluşturan sanayi sektörü, tüm gelişmiş ekonomilerde kalkınmanın 
öncülüğünü üstlenmiştir. Buradan hareketle, herhangi bir sektörü yüksek katma 
değere sahip olması nedeniyle ekonomik büyümenin temeline oturtmak için yeterli 
bir kriter olmamasının yanısıra, katma değeri yaratan faktörlerin elde ettiği gelirlerin 
paylaşımı açısından da bir bilgi içermemektedir.

Ekonomik faaliyetleri (tüm faktörlerini ve faktör gelirlerini de dahil edecek 
şekilde) “üretim” ve üretilmiş mal ve hizmetlerden elde edilen değerlerin 
“bölüşüm ” olarak iki ana gruba ayırırsak, doğrudan geri bağlantı katsayılarından 
sektörler bazında hesaplanabilecek olan “katma değer” kavramı, bize bölüşüm 
hakkında bir fikir vermeyecektir. Sadece üretilen mal ve hizmetin ne kadarının 
temel üretim girdisi, ne kadarının da katma değerden oluştuğu yönünde oransal 
bir bilgi verecektir. Bu nedenle de, yüksek katma değerli sektörlerin ekonomide 
yapısal dönüşümü sağlayacak ve rekabet gücünü arttıracak sektörler olduğunu 
iddia etmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, katma değer kavramı yerine 
başka bir ifadenin, ulaşılmak istenen amacı daha iyi kapsayacak bir tanımın 
kullanılması gerekmektedir.

İktisadi anlamda nihai talep, bileşenleri yurtiçi nihai talep ve ihracat olan bir 
kavramdır. 1980 sonrasında izlenen ekonomi politikalarında ve güncel resmi 
ekonomi dokümanlarında (Orta Vadeli Plan ve Türkiye Sanayi Strateji Belgesi) 
ağırlığın ihracatta olduğu, dış talep vektörünün üretimi tetikleyerek ekonomide 
yapısal dönüşümü sağlayacak sektörlerin belirlenmesinin hedeflendiği 
anlaşılmaktadır. Bu anlamda ekonomik büyümeyi sağlayacak ve ülkenin rekabet 
gücünü belirleyecek olan “anahtar sektörler”, yüksek katma değere sahip ve ülke 
ihracatı için önemli olan sektörler olarak kabul edilmiştir. Oysa, bilhassa I/O 
literatüründe “anahtar sektör” kavramı, (tüm sektör ortalamalarına göre) yüksek 
ileri ve ueri bağlantıya sahip sektörler olarak belirtilmektedirl4.
14 Doğrudan ya da toplam bağlantı etkilerinden hareketle anahtar sektörlerin belirlenmesi için 

bkz: A.O. Hirschman ( 1958). The Strategy o f  Economie Development, New Haveıı, CT, Yale 
University Presss
P. Rasmussen (1957). Stııdies in Intersectoral Relations, North-Holland Publihing, Amsterdam
B. R. Hazari ( 1970). ’’Empirical Identification o f Key Sectors in tlıc Indian Economy”, Review 
o f Economies and Statistics, 52, 1970, s. 173-195
Fidel Aroclıe Reyes (2002). “Structural Transformations and Important Coefficients in tlıe 
North American Economies, Economie Systems Research, Vol.14., No. 2
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1998 vc 2002 yılları için 1/0 tablolarından hareketle elde edilen tüm sektörlerin 
ileri ve geri bağlantı katsayıları Tablo 9'da verilmektedir.

Tablo 9: 1998 ve 2002 Yılları İçin Sektörlerin Bağlantı Katsayıları
Doğrudan Geri Toplanı Geri Doğrudan İleri Toplanı ileri

Kod 1998 2002 1998 2002 1998 2002 1998 2002
01-05 0.33 0.33 1.55 1.65 0.39 0.54 2.60 2.96
10-14 0.27 0.38 1.46 1.84 0.92 0.86 2.73 3.85
15-16 0.64 0.77 2.11 2.50 0.27 0.26 1.82 1.93

17 0.60 0.73 2.12 2.78 0.50 0.56 2.25 3.05
18 0.66 0.72 2.32 2.85 0.15 0.13 1.23 1.27
19 0.72 0.73 2.47 2.82 0.35 0.43 1.39 1.48
20 0.70 0.74 2.37 2.65 0.81 0.70 1.78 1.43
21 0.60 0.72 2.09 2.71 0.90 0.91 2.07 2.39
22 0.51 0.61 1.95 2.42 0.51 0.78 1.31 1.37

23-24 0.48 0.74 1.79 2.58 0.66 0.73 4.39 5.67
25 0.67 0.73 2.24 2.73 0.41 0.75 1.58 2.22
26 0.49 0.63 1.84 2.34 0.81 0.82 1.43 2.11
27 0.73 0.76 2.58 2.94 0.86 0.84 5.12 5.93
28 0.61 0.70 2.31 2.80 0.59 0.68 1.83 1.91
29 0.58 0.62 2.21 2.56 0.19 0.30 1.57 2.02
30 0.49 0.58 1.95 2.38 0.30 0.32 1.21 1.09
31 0.63 0.71 2.36 2.78 0.20 0.50 1.33 1.71
32 0.53 0.79 2.04 3.15 0.18 0.38 1.65 2.34
33 0.58 0.71 2.18 2.75 0.18 0.23 1.24 1.28
34 0.60 0.76 2.27 2.98 0.18 0.35 1.32 1.67
35 0.43 0.51 1.84 2.22 0.15 0.47 1.13 1.14

36-37 0.59 0.75 2.32 2.94 0.06 0.16 1.07 1.17
40-41 0.36 0.63 1.57 2.41 0.73 0.77 2.50 3.87

45 0.51 0.54 1.99 2.30 0.02 0.09 1.07 1.20
50-52 0.20 0.34 1.33 1.66 0.30 0.48 3.46 5.38

55 0.48 0.54 1.86 2.12 0.21 0.14 1.38 1.23
60-64 0.35 0.44 1.61 1.89 0.31 0.48 3.80 5.48
65-67 0.34 0.36 1.56 1.64 0.56 0.63 3.03 2.87
70-74 0.44 0.22 1.80 1.48 0.69 0.38 1.55 3.08

75 0.35 0.40 1.59 1.82 0.57 0.01 1.93 1.04
80 0.40 0.20 1.68 1.41 0.06 0.05 1.02 1.07
85 0.25 0.48 1.43 2.00 0.03 0.09 1.02 1.11

90-95 0.11 0.43 1.19 1.84 0.05 0.32 1.20 1.54
K a y n a k  : TUIK 1998 ve 2002 Girdi-Çıktı tablolarından kendi hesaplamalarımız
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Tablo 9 ’da dönemsel karşılaştırmalı olarak verilen bağlantı katsayıları 
irdelendiğinde;

Doğrudan geri bağlantı katsayısında; 1998 yılı için en büyük değer sahip 
sektörün 0.73 lük değerle 27- Ana Metal Sanayi olduğu görülmektedir. 2002 
yılı için ise en yüksek değere sahip sektör 0.79’lıık değerle 32-Radyo TV ve 
Haberleşme Cihazları sektörüdür. Üretimde kullanılan doğrudan girdilerin 
toplam üretim değeri içindeki payını gösteren bu katsayıya göre, 1998 yılı için 
Ana Metal Sanayi, 2002 yılı için ise Radyo TV İmalatı sektörleri diğer sektörlere 
en fazla bağımlılık gösteren sektörler olmaktadır. Tanımı gereği, doğrudan geri 
bağlantısı katsayısı yüksek sektörler aynı zamanda kalma değeri en düşük olan 
sektörleri de ifade etmektedir.

1998 ve 2002 yılları için doğrudan geri bağlantı katsayılarına genel olarak 
bakıldığında, bu katsayıların hizmetlerin bazı alt sektörleri dışında tüm sektörler 
için artış gösterdiği, bu anlamda da bilhassa sanayi sektöründe sektörler arası 
karşılıklı bağımlılığın (interdependeney) arttığı görülmektedir.

Bir sektörün nihai ürününe olan bir birimlik talep artışının sektörde meydana 
getireceği üretim artışı etkisini gösteren Toplam Geri Bağlantı Katsayıları 
açısından bakıldığında; 1998 yılı için 27- Ana Metal Sanayi 2.58’lik katsayı 
ile ilk sırayı almışken, 2002 yılında ilk sırayı, 2.98’lik katsayı ile 34- Motorlu 
Kara Taşıtları ve Römorklar sektörü almaktadır. Tablo 7’de verilen sektörlerin 
dönemsel performans sıralaması sonuçları anımsandığında; bu iki sektörün en 
yüksek performans gösteren sektörler arasında olduğu da görülecektir.

Ekonomik canlanmayı sağlayabilecek ve bu canlanmanın olumlu hızlandıran 
etkisini en fazla sayıda sektöre yansıtabilecek sektörler, rekabet gücü de taşıyorlarsa, 
ekonomik büyümenin öncüsü olabilecek sektörlerdir. Sektörlerin geriye doğru 
canlandırma etkisi büyüklüğünü en iyi iladc edebilecek olan kavram da "toplam 
geri bağlantı etkisi”dir. Toplam geri bağlantıda nihai talep vektöründe meydana 
gelecek bir artış (yalnızca o sektör ürününe olmak üzere) neticesinde ilgili sektörün 
hem bu talep artışını karşılamak için gerçekleştireceği üretim artışı hem de bu 
üretim artışı neticesinde diğer sektörlerin de ilgili sektöre sağlayacakları girdilerin 
miktarının artışının toplamını ifade edecek bir değer zinciri söz konusudur. Bunu şu 
şekilde ifade etmek mümkündür (Örneğin; 27 nolu sektör için):

27 nolu sektörün nihai ürününe talep 1 birim arttı -> talebi karşılamak için 27 
nolu sektör üretimi 1 birim arttı -> 27 nolu sektörün diğer sektörlerden girdi 
kullanımı arttı -> doğrudan geri bağlantılı diğer tüm sektörlerin üretimi arttı -»  
diğer sektörlerin kendi üretimleri için kullandıkları 27 nolu sektör ürünlerine 
girdi talebi arttı -*  27 nolu sektörün bu dolaylı talep artışım karşılamak için 
üretimi arttı -*  27 nolu sektörün diğer sektörlerden girdi kullanımı arttı -»
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Sektörün üretimin diğer sektörler tarafından girdi olarak (birden farkı alınırsa, 
sektör üretiminin nihai tüketici tarafından kısmını ifade etmektedir) kullanılan 
kısmını gösteren doğrudan ileri bağlantı katsayılarında, 1998 ve 2002 yıllarında 
ilk sırayı 21-Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri sektörü almaktadır. Bu sektör üretiminin 
yaklaşık yüzde 90’lık kısmı diğer sektörler tarafından girdi olarak kullanılmakta, 
nihai tüketici üretimin yüzde 10’lık kısmını tüketmektedir.

Sektör üretiminin gelire duyarlılığını gösteren toplam ileri bağlantı etkilerine 
bakıldığında; toplam geri bağlantı etkisinde olduğu gibi her iki yıl için de 27- Ana 
Metal Sanayi ilk sırada yer almaktadır. Ana Metal Sanayi gelir artışı neticesinde en 
fazla üre,im artışı saüğlayan sektördür. Burada toplam ileri bağlantı etkisinin iktisadi 
plânlama ve kalkınma hedeflerinde önemli bir bilgi sağlama potansiyeline sahip 
olduğuna dikkat edilmeldir. Eğer hükümet gelir yaratma temelli bir kamu politikası 
seçecekse, en yüksek katma değere sahip malın seçimi her zaman en iyi sonucu 
vermeyebilecektir. Daha düşük katma değer katsayısına sahip bir başka mal, (dolaylı 
etkiler nedeniyle) daha yüksek bir üretimin gelir çarpanı katsayısına sahip olabilir. 
Bu çeşit bir mal ekonominin tümü üzerinde daha yüksek bir talep artışı yaratabilir15.

Sektörlerin performansı, katma değeri, üretim içindeki payı konuları kadar 
diğer önemli bir husus da, üretimin ithalata bağımlılığıdır. Bu gösterge sayesinde, 
yalnızca ithal girdi bağımlılığı değil, toplam geri bağlantı katsayısında açıklaması 
detaylı bir şekişlde verilen “yurtiçinde yaratılan katma değer” zincirinin de bir 
Ölçüsü bulunabilmektedir. Yüksek düzeyde dışa bağımlılık sergileyen sektörlerde, 
katma değer zincirinin önemli bir kesimi (hammadde ve ara malları nedeniyle) 
yurtdışında kalmaktadır.

Türkiye ekonomisinin tüm sektörlerininn üretimleri içindeki ithal girdi payları 
1998 ve 2002 yılları için Tablo 10’da verilmektedir.16

15 Ten Tlıijs Raa (2005). The Economics o f  Inpul-Oulpııl Analysis, Cambridge University Press, 
New York, s. 27

16 Temel girdiler içindeki ithal payları, ilgili yıl ithalat matrisinin j. sektör sütun toplamının, j. 
sektörün I/O matrisi temel girdi toplamına oranla; toplam liretim içindeki ithalat payı ise, ilgili 
yıl ithalat matrisinin j. sektör sütun toplamının, j. sektör toplam üretim değerine bölünmesi ile 
bulunmuştur.
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Tablo 10: 1998 ve 2002 Yılları İçin İthal G ird i Payları

Temel Girdiler İçinde Toplanı Üretim İçinde
Kod 1998 2002 1998 2002
01-05 11.3 6.9 3.7 2.3

10-14 8.3 12.4 2.2 4.7

15-16 9.0 6.3 5.8 4.8

17 22.4 18.6 13.5 13.5

18 19.8 12.8 13.0 9.2

19 21.2 31.9 15.3 23.3

20 11.2 23.2 7.9 17.2

21 22.2 24.9 13.4 18.0

22 25.5 20.2 13.0 12.3

23-24 48.0 41.3 22.9 30.7

25 31.7 30.9 21.2 22.5

26 13.1 12.6 6.4 7.9

27 32.2 30.3 23.5 23.0

28 27.0 21.7 16.6 15.1

29 25.4 26.7 14.6 16.6

30 33.6 58.7 16.4 34.1

31 33.6 25.6 21.3 18.1

32 42.9 46.6 22.8 36.8

33 37.1 38.3 21.7 27.2

34 25.5 24.7 15.4 18.7

35 29.2 24.2 12.5 12.4

36-37 40.0 42.4 23.5 32.0

40-41 37.1 25.2 13.2 15.8

45 14.4 12.3 7.3 6.7

50-52 9.7 11.2 2.0 3.9

55 7.6 4.2 3.7 2.2

60-64 16.4 9.4 5.7 4.1

65-67 10.6 4.5 3.6 1.6

70-74 27.8 9.9 12.3 2.1

75 0.0 7.3 0.0 2.9

80 5.8 8.2 2.3 1.6

85 19.0 10.5 4.8 5.1

90-95 13.9 9.9 1.5 4.3
Kaynak : T U IK  1998 ve 2002 G ird i-Ç ık tı tab lo la rın d an  kendi h esap lam ala rım ız
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Tablo 10 verilerinden imalat sanayinde bilhassa orta-yiiksek ve yüksek 
teknolojili mallları içeren 29. ile 34. sektörler arasında kalan grupta üretimde 
ithal girdi oranlarının yüksekliği dikkati çekmektedir. Yapısı gereği toplam geri 
bağlantı katsayıları diğer sektörlerden daha yüksek olan imalat sanayiinde, bu 
sektörlerin de yüksek toplam geri bağlantı katsayılarına sahip olduğu Tablo 9 ’dan 
görülebilecektir. Dolayısıyla, üretim bileşenlerinin yerli/ithal oranlarında bir 
değişme olmaksızın bu sektörlerin rekabet gücünün artması ya da üretimlerinin 
artması neticesinde ithalat gereksinimi daha da artacak ve katma değer 
zincirininin önemli bir kesimi yurtdışında kaldığı için, bıı sektörlerin gelişmesi 
yurtdışında bu sektörlere yönelik hammadde ve ara malı üreten sektörlerin daha 
da gelişmesini ortaya çıkaracaktır. Bunun yanında, bu sektörlerin sadece talep 
cephesine yönelik teşviklerle özendirilmesi ya da doğrudan/dolaylı yöntemlerle 
üretim hacminin arttırılmasına yönelik çabalar neticesinde yaratılacak katma 
değerin önemli bir bölümü kullanılan girdiler nedeniyle yurtdışına transfer 
edilmek durumda kalınacağından, bu sektörlerin gelişmesi ekonomide istenilen 
çoğaltan etkisini yaratmayacaktır. Daha genel bir ifade ile belirtilirse, ekonomi 
genişlemesine karşın istihdam yaratamayacak ve sektörlere girdi tedarik eden 
sektörler gelişemeyecektir.

5. Sonuç

İki ana bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, ISIC Rcv 3 
sınıflandırmasına göre imalat sanayiinin 51 alt sektörü için 1998/1-2006/1 dönemi 
(17 dönem) için performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca sektörlerin 
performansı 1998/1 -  2002/2 ve 2003/1-2006/1 alt dönemlerinde de incelenerek, 
dönemsel bir farklılık olup olmadığı da araştırılmıştır. Sektörlerin performansının 
ölçütü olarak düşünülebilecek 13 değişken faktör analizi yöntemi kullanılarak 5 
faktöre indirgenmiştir. Bu faktörlerin belirlenmesinde/isimlendirmesinde 17 ayrı 
dönem için 17 kez yapılan faktör analizi neticesinde değişkenlerin faktörlerde 
yoğunlaşma dereceleri ve dikkate alınmıştır.

Sektörel performans analizi sonucunda ulaşılan ilk bulgu, sektörlerin 
performansını belirlemede etkili olan kriterlerin önem sırasıyla; “etkinlik ve 
verimlilik ”, “dış ticaret ve üretim hacmi ”, “dış ticarette rekabet gücü ”, “istihdam 
ve fiyat kriterleri ” olduğu belirlenmiştir. Burada etkinlik ve verimliliğin ilk sırada 
çıkması, sektörel performans açısından bu değişkenlerin çok belirleyici olduğunu 
göstermektedir. Diğer önemli bir bulgu da, ihracat ile dış ticarettc rekabet gücünün 
birbirleri ile ilişkili olmadığının ve bu nedenle de farklı kriterlerde yoğunlaştığının 
görülmesidir. Bir sektörün yüksek ihracat hacmine sahip olması, o sektörün dış 
ticarette rekabet gücünün yüksek olduğu anlamına gelmemektedir. Bunun ötesinde 
sektörün dış ticaret fazlası vermesi ve ülke ihracatındaki ve ithalatındaki göreli
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payı, performans kriteri olarak ihracat ve dış ticaret hacminden farklı anlamlar 
taşımaktadır. Yalnızca ihracat hacmine göre sektörel öncelikler verilmesi, sektörel 
performans açısından istenilen etkiyi doğurmayabilecektir (bu sektörler dünya 
ticaretinde rekabet gücünü artırmayabilecektir).

Türkiye ekonomisinde iki alt döneme ayrılarak incelenen 1998 -  2006 
döneminde sektörlerin performanslar alt dönemlerde önemli farklılıklar 
göstermektedir. Daha yakın dönem olan 2003/1 -  2006/1 döneminde, 
uzun dönemdir geleneksel olarak ülke sanayisinin ve ihracatının en önemli 
sektörlerinden olan tekstil ve konfeksiyon sektörünün performansında önemli 
düşüşler görülmüştür. Bu sektörlerden konfeksiyon sektörü, ilk alt dönemde ve 
dönemin tamamında dikkate alındığında, performans açıdan ilk sırada görünse 
de, ikinci alt dönemde dördüncü sıraya gerilemiş, tekstil sektörü ise ikinci alt 
dönem sıralamasında ilk beş sıraya girememiştir.

Son dönemde motorlu kara taşıtları imalatı ve TV ve radyo alıcıları imalatı 
ve demir-çelik ana sanayiinin en yüksek performans gösteren sektörler oldukları 
görülmektedir. İlk alt dönemde alt sıralarda yer alığı için dönem genelinde ilk beş 
sırada yer alamayan motorlu kara taşıtları sektörü, ikinci alt dönemde ilk sıraya 
yükselmiştir.

332 kod numaralı optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı imalatı, 342 kod 
numaralı motorlu kara taşıtları karoseri imalatı ile römork ve yarı-römork imalatı, 
315 kod numaralı elektrik ampulu ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı imalatı, 
322 kod numaralı radyo ve TV vericileri ile telefon ve telgraf lıattı teçhizatı 
imalatı ile 359 kod numaralı başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçları 
imalatı sektörlerinin gerek alt dönemlerde gerekse de dönemin tamamında en 
düşük performans gerçekleştiren sektörler olduğu görülmektedir. Bu noktada, bu 
sektörlerin orta-yüksek vc yüksek teknoloji içeren sektörler olduklarına dikkat 
çekilmelidir.

Ayrıca, 323 kodlu Radyo TV ve ses cihazları üreten sektör sürekli en yüksek 
performans gösteren sektör olmasına rağmen, bu sektörün ara malı ihtiyacını 
karşılayan 321 kod numaralı elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer 
elektronik parçaların imalatı sektörü 51 alt sektör içinde, ilk alt dönemde 34., 
ikinci alt dönemde 25. ve dönem genelinde de 30. sırada yer almıştır. Dolayısıyla, 
nihai maul olan Radyo TV alıcıları sektörü ihracat, üretim, rekabet gücü gibi 
kriterlerde yüksek performans göstermesine karşın, bu sektörü “besleyen” 
sektörler gelişmediğinden; nihai mamulun yüksek performansı ara malı üreten 
sektörün gelişmesine yardımcı olamamakta, girdi sağlayan bu sektörün ülkede 
üretimi sınırlı, ithalatı yüksek, rekabet gücü düşük kalmaktadır. Buna benzer 
bir durum, ikinci alt dönemde birinci sırada yer alan 341 kod numaralı motorlu 
kara taşıtları sektörü için de geçerlidir. Yine nihai mamulu temsil eden bu sektör, 
ikinci alt dönemde performans açısından ilk sırada yer alsa da, bu sektörün ara
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malını sağlayan 342 kod numaralı kod numaralı motorlu kara taşılları karoseri 
imalatı ile römork ve yarı-römork imalatı sektörü, ilk alt dönemde 48., ikinci alt 
dönemde 47. ve dönemin genelinde de 48. sırada yer almıştır. Sektörlerin geri 
bağlantılarını önemsemeden yalnızca nihai mamulu önemseyen ve teşvik ederek 
ön plana çıkaran sanayi stratejileri bıı nedenle ülke ekonomisi için beklenen 
faydayı sağlayamayacaktır. Bunun yanı sıra, nihai mamulü üreten ve yüksek 
performanslı sektörlerin gelişimi (ara malı üreten sektörlerin yetersiz olması 
ııedeniyl) ithalata dayanmak durumunda kalacağından, hem dış ticaret açığını 
(cari açığı) arttıracak, hem ithalata teknoloji olarak da bağımlılık artacak ve 
zaman içerisinde ülke içinde bu sektörlerin gelişerek piyasada yer edinebilmesini 
imkânsız hale getirecektir.

Sektörel performansla ilgili son olarak; bilhassa nihai mamulü üreten 
sektörlerde yalnızca ihracat potansiyelinin belirleyici olamayacağını belirttikten 
sonra, dış ticaret dengesi ya da ihracatın ithalatı karşılaması oranı gibi 
oranların da bu sektörlerin performansı hakkında yanıltıcı bilgi vereceğini de 
belirtmemiz gereklidir. Sektörün mamulünün üretiminde kullanılan makine 
teçhizatın, hammaddenin ve ara mamulun dışa bağımlı olduğu durumda, dış 
ticaret istatistiklerinden hareketle ihracatın (nominal ya da toplam ihracattan 
pay anlamında) ya da ihracatın ithalatı karşılama oranının yüksekliği bu 
sektörün “kendine yeterliliği” anlamında bir bilgi vermeyecektir. Çünkü, burada 
karşılaştırılan değerler, nihai mamul ihracatı ve nihai mamul ithalatıdır. Oysa, 
asıl önemli olan nihai mamulün ortaya çıkma aşamasına kadarki girdilerin 
tamamını dikkate alarak; bunların ne kadarının yurtiçinde üretildiği, teknolojik 
olarak ne kadar kendine yetebildiği ve teknolojik gelişmeye ayak uydurabilecek 
yapıda olup olmadığı hususlarının tamamıdır.

Çalışmamızın ikinci bölümünü ise 1998 ve 2002 yılı 1/0 tabloları kullanılarak 
ekonominin yapısal analizi ve endüstrilerarası etkileşim oluşturmuştur. Burada 
elde edilen bulgular özetlenirse;

Doğrudan geri bağlantı katsayısı ile birebir ilişkisi bulunan katma değer 
kavramı, bir sektörün önemli ve desteklenmesi gereken bir sektör olduğu 
konusunda yanıltıcı kararlar verilmesi sonucunu doğurabilir. Örneğin; tarım 
sektörü % 67’lik katma değer oranı ile ekonominin en yüksek katma değerine 
sahip 3. sektörü iken 32-Radyo TV ve Haberleşme Cihazları sektörü %21’lik 
katma değer oranı ile en düşük katma değer oranına sahiptir. Ayrıca, yapısı 
gereği en yüksek katma değere sahip sektörler, hizmetler sektöründe yer 
almaktadır. Yüksek katma değer kavramının ön plana çıkarılması, hizmetler 
sektörünün cazibesini arttıracak ve ülke ekonomisini üretmekten ziyade üretilmiş 
olan malların kullanımını sağlayacak (geniş anlamda) “ticaret ekonomisine” 
dönüştürebilecektir. Ayrıca içinde faktörlerin katma değeri bölüşümünü 
içermeyen bir katma değer kavramı, yaratılacak katma değer neticesinde her
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kesimin (bilhassa emek faktörünün) buradan pay alabileceği anlamını da 
taşımamaktadır. Çalışmamızın içeriğinde olmadığı olmadığı için değinilmeyen 
bölüşüm konusu hakkında, ekonominin kesintisiz büyüdüğü (reel katma değerin 
arttığı) dönemlerde, sanayi sektöründe reel ücret gelirleri ve istihdam yaklaşık 
aynı düzeyde kalırken, işgücü verimliliğinin giderek yükselmesinin bu konu 
hakkında bir örnek olabileceği düşünülmektedir.

Üretimin yapısı, kullanılan girdiler ve bu girdilerin yurtiçi ya da yurtdışı 
olmasını dikkate almaksızın yalnızca üretimin sürekliliği ve yüksekliği ile, tüketici 
tercihlerinin ön plana çıkarılması da “ithalata bağlı üretim” kavramının kırılgan 
ve uzun vadede sürdürülemez bir dış alemler bilançosu ortaya çıkartmasının 
riskini gündemden düşürerek, sanayinin yeniden yapılanması gerekliliğinin göz 
ardı edilebileceği bir ekonomik gündem ve strateji yaratacaktır.

Türkiye’de yüksek performans gösteren ve ülke ekonomisinde önemli bir 
yere sahip olan sektörlerin üretimlerinin toplam geri bağlantısı ve ithal girdi 
kullanımları düşünüldüğünde, bu sektörlerin girdi bileşenlerinin yurtiçi payını 
yükseltmeden yapılacak desteklemelerin ve bu sektörlerin üretim artışlarının 
ithalatı arttıracağı ve katma değer zincirinin önemli bir kısmını yurtdışında 
kalacağı açıktır. Bunun yanı sıra, ülkede istihdam potansiyelini artıracak, diğer 
sektörleri de tetikleyerek ülke ekonomisinde bütüncül bir kalkınma yaratacak 
sanayileşme ve üretim politikası için “kalma değer zincirinin” mümkün 
olduğunca yurtiçine kaydırılarak, önemli noktanın “yurtiçinde yaratılan katma 
değer zinciri” olduğunun hatırlanması gerekmektedir. Aksi taktirde, bilhassa 
yüksek teknoloji gerektiren sektörlerdeki dışa bağımlılık neticesinde, bu dışa 
bağımlılığın yaratacağı dış finansman ihtiyacı, ülke dış borcunu artıracak 
ve alman dış kredilerle de aslında bu kredileri veren ülkelerin ürettiği yatırım  
malları ve ara matlan ithal edileceğinden, yurtdışmdaki üreticiler desteklenmiş 
olacaktır.

Diğer yandan, talep artışı neticesinde sektörlerin bu talep artışına verecekleri 
tepki ve bu talep artışının yaratacağı toplam üretim etkisinin irdelenmesi de 
önem taşımaktadır. Ancak, burada bir dış talep vektörü olan ihracattaki artış yanı 
sıra, (iç talep de dahil edilerek) toplam talep artışının yaratacağı etkinin dikkate 
alınması daha anlamlı olacaktır. Teknik olarak, talep artışının iç ya da dış kökenli 
olması, üretim çarpanı/çoğaltanı üzerinde farklı bir etki yaratmayacaktır. Toplam 
ileri bağlantı etkisi olarak adlandırılan bu etkide, tüm sektörlerin ürününe bir 
birim nihai talep artışı gerçekleştiğinde, bu artışın tüm sektörlerde yaratacağı 
üretim etkisi ölçülmektedir.

Son söz olarak; çalışmamızla sektörlerin performans değerlendirmesi için 
yeni bir yaklaşım önermekteyiz. Bu yaklaşım dönemler itibariyle sektörlerin 
gelişim trendlerini de irdelemeye olanak tanımaktadır. Çalışma bulgularımızın 
gösterdiğine göre, sadece dış talep ağırlıklı olarak ve üretim yapışım dikkate
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atmadan geliştirilecek sektörel teşvikler kalıcı bir etki yaratamayacaktır. 
Nitekim, dönemler itibariyle bazı sektörler performans olarak en üst sıralarda 
yer alırken, zaman içinde dış talep kompozisyonu, ihracattaki rakip ülkeler ve 
onların stratejileri, dış pazarlardaki gelir düzeyi, diğer ülkelerin ve ülkemizin kur 
ve ticaret politikaları gibi ve hemen tamamı dışsal olarak değerlendirilebilecek 
nedenlerle performanslarını kaybedebilmektedirler. Bu sektörlerde ve bu 
sektörlerin ileri ve geri bağlantılı olduğu diğer sektörlerin istihdamı, ekonomik 
büyüklüğü, yapılmış/yapılmakta olan yatırımlar, bu yatırımların finansmanı için 
özel sektörün yurtdışından sağladığı krediler ve bu kredilerin geri ödemeleri gibi 
noktalar düşünüldüğünde, ülke ekonomisinin bilhassa üretimi gerçekleştiren 
imalat sanayinin yeniden yapılanması kritik önem arzetmektedir. Bunun için de 
çalışmamızda 1/0 tablolarını kullanarak ekonomik yapı hakkında dikkati çeken 
ve önem verilmesi gereken yapısal özellikler de belirtilmeye çalışılmıştır.
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EK 1:3 Dijitli Bazda Sektör Kodlan ve Sektör Adlan

Sektör
Kodu Sektör Adı

151 Sıvı ve katı yağlar, sebze, meyve, balık ve et üretimi, işlenmesi ve 
saklanması

152 Süt ürünleri imalatı

153 Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta, nişastalı ürünler ve hazır hayvan yemleri 
imalatı.

154 Diğer gıda maddeleri imalatı

155 İçecek imalatı

160 Tütün ürünleri imalatı

171 Tekstil iplikçiliği, dokumacılığı ve aprelenmesi

172 Diğer tekstil ürünleri imalatı

173 Trikotaj (örme) ürünleri imalatı

181 Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

191 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı

192 Ayakkabı imalatı

201 Kereste ve parke sanayii

202 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan 
maddelerin imalatı

210 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

221 Yayım

222 Basım ve basımla ilgili hizmet faaliyetleri

232 Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

241 Ana kimyasal maddelerin imalatı

242 Diğer kimyasal ürünlerin imalatı

243 Suni elyaf imalatı

251 Kauçuk ürünleri imalatı

252 Plastik ürünleri imalatı

261 Cam ve cam ürünleri imalatı
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269 Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

271 Demir-çelik ana sanayii

272 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayii

281 Metal yapı malzemeleri, tanklar, sarnıç ve bulıar kazanı imalatı

289 Diğer metal eşyaların imalatı; metal işleri ile ilgili hizmet faaliyetleri

291 Genel amaçlı makine imalatı

292 Tarım ve orman makineleri imalatı

293 Başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri imalatı

300 Biiro, muhasebe ve bilgi işleme makineleri imalatı

311 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı

312 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

313 İzole edilmiş tel ve kablo imalatı

314 Akümülatör, pil ve batarya imalatı

315 Elektrik ampulü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı imalatı

319 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli teçhizat imalatı

321 Elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçaların imalatı

322 Radyo ve televizyon vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı imalatı

323 TV ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat ve 
bunlarla ilgili araçların imalatı

331 Tıbbi araç ve ger. ölçme, kontrol, test, seyrüsefer ve benzer amaçlı alet ve 
cih. imal.; optik aletler hariç

332 Optik aletler ve fotoğrafçılık teçhizatı imalatı

341 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

342 Motorlu kara taşıtları karoseri imalatı; römork ve yarı-römork imalatı

343 Motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarların 
imalatı.

353 Hava ve uzay taşıtları imalatı

359 Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçları imalatı

361 Mobilya imalatı

369 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar
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NACE Kod

EK 2: Toplulaştırma Sonrası Sektörler

Sektörler
01-05 Tarım,Avcılık,Ormancılık,Balıkçılık
10-14 Madencilik
15-16 Gıda, İçki ve Tütün

17 Tekstil
18 Giyim Eşyası,Kürkün İşlenmesi ve Boyanması
19 Derinin Tabaklanması, İşlenmesi, Deriden Mamul Eşya
20 Ağaç ve Mantar Ürünleri
21 Kağıt ve Kağıt Ürünleri
22 Basım ve yayın

23-24 Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol, Kimyasal Madde ve Ürünler
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Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin 
Krizi, Sosyal Güvenlikte Yaşanan Dönüşüm 

ve Bireysel Emeklilik Sistemi

Serter Oran *

Ö zet
T ürkiye’de bütçe açıklarının en büyük sebebi olarak gösterilen sosyal güvenlik sistem ine 

ait açıklar, 1980’lerin yılların ikinci yarısından itibaren sistem i “ rasyonelleştirm e” adı altında 
dönüştürm e tartışm aları ile karşı karşıya kalmıştır.

Yeniden yapılanm a yönünde politikalar da 1990’lı yılların ikinci yarısında uygulanm aya 
başlamıştır. 2000 ’li yılların başında yaşanan ekonom ik krizler ise dönüşüm  sürecinde 
uygulanan politikaları yoğunlaştırmıştır.

Ancak uygulanan politikaların, sistem in mevcut sorunlarına çözüm  üretmediği 
görülm ektedir. Bu çalışm anın am acı, sosyal güvenlik sistem inde uzun yıllardır devam eden 
değişim  süreçlerine bağlı olarak, T ürkiye’de gerçekleştirilen reform lar tem elinde; sosyal 
güvenlik sistem inin krizinin nedenlerini, krizden çıkış yollarını ve tam am layıcı bir program 
olarak oluşturulan “bireysel em eklilik sistem inin” içeriğini, avantajlarını ve dezavantajlarını 
ortaya koyarak değerlendirm esini yapmaktadır.

A n a h ta r  K elim eler: Sosyal G üvenlik, Sosyal G üvenlik Sistem inin Krizi, Sosyal Güvenlik 
Sistem inin D önüşümü, Bireysel Em eklilik Sistemi.

T ü rk iye’de Sosyal G üvenlik Sistem inin G elişim i

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin gelişimi incelendiğinde ortaya 
çıkan ilk gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine denk 
geldiği görülmektedir. Ancak süreç Avrupa’daki modern anlamda ortaya çıkan 
sistemlerin gelişiminden oldukça uzak ve farklı şekillerde işlemiştir. Modern 
anlamda sosyal güvenlik sistemlerinin bir sosyal politika aracı olarak gelişmesi 
Sanayi Devriminden sonra işçi sınıfının oluşması ile gerçekleşmiştir. Dar anlamda 
sosyal politikanın en önemli örneği olan 1800’lü yılların sonlarında Bismarck 
Almanya’sında işçilere yönelik geliştirilen sosyal sigorta uygulamaları, modern 
anlamda sosyal güvenlik sistemlerinin temelini oluşturmuştur.

Sanayi Devrimini takip eden dönemde Avrupa’da uygulanmaya başlayan 
sistemlere Osmanlı İmparatorluğu oldukça uzak kalmıştır. Bunun arkasında 
* Arş. Gör. Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışına Ekonomisi ve Endüstri
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yatan en büyük neden Batının aksine Osmanlı İmparatorluğu’nun sanayileşme 
adına atılımlar yapamaması ve sosyal koruma ihtiyacı olan bir işçi sınıfının lam 
anlamıyla yerleşmemiş olmasıdır. Bu aşamada Osmanlı İmparatorluğundaki işçi 
sınıfı üzerine bir parantez açmak gerekir. Osmanlı işçi sınıfı tarihi, Osmanlı tarihi 
içerisinde en çok ihmal edilen konulardan biri olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda 
“işçi”nin nasıl tanımlanacağı üzerinde tartışmalar yaşanmıştır. Yaygın bir eğilime 
göre büyük fabrikalarda çalışanlara “işçi” olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla 
sanayide çalışanlar üzerine dikkat çekilmiş, tarım işçileri, zanaatkârlar, inşaat 
işçileri ve kendi hesabına çalışanlar kapsam dışında bırakılmıştır.1 İşçi olarak 
tanımlanan sanayide istihdam edilen kesim, imparatorluğun son yıllarına doğru 
birtakım hareketlerde bulunmuşlardır. Ancak Osmanlı sanayisi modern Avrupa 
sanayisinin çok gerisinde kaldığından dolayı bu sınıfa işçi sınıfı demek oldukça 
güçtür. İşçilerin durumlarına bakılmaksızın Osmanlı kapitalizminin içinde 
bulunduğu durum modem anlamda bir işçi sınıfının oluşmasına engel olmuştur.2 
Bu iki önemli neden sosyal güvenlik alanında sosyal politikaların geliştirilmesi 
yönünde engel teşkil etmiştir.3 Batıda olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğunda 
sosyal güvenlik düşüncesi karşılıklı yardımlaşma anlayışı ile başlamış ve 
gelişmiş; emeği ile geçinenlerin sosyal güvenliği aile içi yardımlaşma, meslek 
kuruluşları kapsamında yardımlaşma ve sosyal yardımlar olmak üzere üç farklı 
şekilde temellendiıilmiştir. Bununla birlikte yasal düzenlemelerin de oldukça 
zayıf kaldığı göze çarpmaktadır.

Ailenin sosyal koruma açısından bir işleve sahip olması yasal olarak birtakım 
girişimlerde bulunulmasını engellemiştir ve kapsamlı bir önlem paketinin 
geliştirilmesi düşünülmemiştir. Zayıf kalan yasal düzenlemelerden biri 1865 
tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesidir. Nizamname, Ereğli’deki kömür bölgesi ile 
sınırlı kalmak üzere kömür üretiminin arttırılmasına yönelik birtakım politikalar 
geliştirmiş, dolaylı olarak da işçilerin çalışma koşullarını düzenleyen hükümlere 
de yer vermiştir. Ayrıca bu yönetmelik birtakım yükümlülükler sistemi 
getirmiştir. Buna göre Ereğli’nin 14 kazasının köylerinde yaşayanlar madenlerde 
çalışmak zorundaydı. Akabinde de 14 kazanın dışından işçi istihdam edilmesi 
yasaklanmıştır. Yönetmelik ile beraber işçilere belirli bir koruma sağlanmıştır. 
Düzenli ücret ödenmesi, sınırlı çalışma süresi, tanımlanmış çalışına koşulları, 
tıbbi bakım, kalacak yer, tatil günleri koruma uygulamaları arasındadır.4 1869 
tarihli Maadin Nizamnamesi ise iş güvenliği ile ilgili hükümlere yer vermiş ve
1 E.Atilla Aytekin (2007). Tarladan Ocaklara, Sefaletten Mücadeleye ( I .Baskı), İstanbul, Yordam 

Yayıncılık.
2 Ahmet Makal (1997). Osmanlı İmparatorluğunda Çalışına İlişkileri 1850-1920 (1 .Baskı), 

Ankara, İmge Yayınları.
3 Ali Giizel vc Ali Rıza Okur (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku (II.B asım ), İstanbul, Beta 

Yayınları.
4 E. Atilla Aytekin (2007). Tarladan Ocaklara, Sefaletten Mücadeleye (1 .Baskı), İstanbul, Yordam 

Yayıncılık.
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doğrudan işçilerin korunmasına yönelik önlemler getirmiştir. Bu iki Nizamname 
dışında sosyal korumaya yönelik yasal girişimlerin olmadığı göze çarpmaktadır.

Kurtuluş Savaşının devam ettiği yıllarda TBMM Hükümeti Zonguldak ve 
Ereğli’deki kömür ocaklarında ağır koşullarda çalışan işçilerin korunmasına 
yönelik iki yasa çıkarmıştır. 114 sayılı “Zonguldak ve Ereğli Havza-i Fahmiye’sinde 
Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafi-i Umumiyesi’ne Füruhtuna Dair Kanun” 
ve 151 sayılı “Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 
Kanun” 1921 yılında kabul edilmiştir. 114 sayılı kanunun amacı havzada üretilen 
kömür tozunun gelirinden işçilerin faydalanmasını sağlamak yönünde olmuştur. 
151 sayılı kanun ise havzaya yönelik kanunlar içinde en önemlisidir. Kanun zorla 
çalıştırmayı ve reşit olmayanların yer altında çalışmasını yasakladığı gibi asgari 
ücret sistemi geliştirerek günlük çalışma süresini 8 saat ile sınırlandırmıştır. 
Kanun sadece bunlarla yetinmeyip işverenlere de birtakım yükümlülükler 
getirmiştir. Buna göre işverenler işçiler için yurtlar inşa edecek, çalışanların 
kaydı düzenli olarak tutulacak, işçiler çalışına esnasında maddi olarak bir kayıp 
yaşamaları halinde bu kaybın tazmin edilecek, maden sahipleri işçilere sağlık 
hizmeti sağlayacaktır.5 Bu iki yasa uygulama ve kapsam yönünden sınırlı da olsa 
sosyal politika açısından önemli bir adım olarak görülmüştür.6

“Cumhuriyetin ilanından 3008 sayılı İş Kanunun çıkarıldığı 1936 yılına kadar 
geçen sürede sosyal güvenlikle ilgili kapsamlı bir düzenleme yapılmamıştır. Bu 
dönemde sosyal güvenlikle ilgili çıkarılan kimi yasalar ancak dolaylı ve sınırlı 
olarak hükümler içermiştir. Dolayısıyla da ailenin geleneksel korumacı işlevi 
devam etmiştir. 3008 sayılı İş Kanunu Türkiye’de ilk defa sosyal sigortaların 
kuruluşunu öngörmüştür. Ancak 1945 yılına gelinceye kadar bir sosyal 
güvenlik sistemi oluşturulamamıştır”.7 İşçi sigortalarından sosyal sigortalara 
ulaşan çalışmaların ilk düzenlemelerin yer aldığı 3008 sayılı İş Kanununda 
ilgili düzenlemeler “karşılanacak riskler”, “uygulama alanı”, “zorunluluk 
ilkesi”, “oturma ilkesi”, “sigorta kollarının kademeli kurulması ilkesi” ve 
“işçi sigortalan finansmanı” konuları içinde yer bulmuştur.8 1961 Anayasasına 
gelinceye kadar geçen dönemde sosyal güvenlik adına 1945 yılında “İş Kazaları, 
Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu”, 1949 yılında “Emekli Sandığı 
Kanunu” kabul edilmiştir. Emekli Sandığı Kanunu ile birlikte memurlara yönelik 
sosyal güvenlik düzenlemeleri tek bir çatı altında toplanmıştır. 1945 yılından 
1961 Anayasasına kadar geçen sürede kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi 
oluşturulması yönünde girişimlerin olduğu görülmektedir. Ancak 1960’lara 
gelinceye kadar sistemin genelinde eksiklikler olduğu göze çarpmaktadır.
5 E.Atilla Aytekin (2007). Tarladan Ocaklara, Sefa/ellen Mücadeleye (1 .Baskı), İstanbul, Yordam

Yayıncılık.
6 Yusuf Alper (2008). Türkiye ’de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta Bursa, Ekin Yayınevi.
7 Cahit Talaş (1983). Sosyal Ekonomi (6.Baskı), Ankara, lıııge Yayınları, s. 376.
8 Cahit Talaş (1999). Ekonomik Sistemler (5 .Baskı), Ankara, İmge Yayınları.
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1961 Anayasası ile sosyal güvenlik hakkı anayasal bir nitelik kazanmıştır. 
Anayasanın 48.maddesine göre, “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Bu hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım teşkilatı kurmak ve 
kurdurmak devletin ödevlerindendir.” Anayasanın öngördüğü ilkeler ve 1963- 
1967 yıllarını kapsayan I.Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtilen politikalar 
doğrultusunda, sosyal güvenlik alanına yönelik artan hızda düzenlemeler meydana 
gelmeye başlamıştır. Dönemin en önemli gelişmesi 1965 yılında yürürlüğe giren 
506 sayılı “Sosyal Sigortalar Kanunu”dur. Bu sayede dağınık halde bulunan 
sosyal sigortalar bir arada toplanmıştır. Diğer önemli bir gelişme ise 1971 yılında 
yürürlüğe giren “Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu”dur. 1982 Anayasası da 1961 Anayasasında olduğu 
gibi sosyal güvenlik hakkının anayasal bir hak olarak nitelendirmiştir. Buna 
paralel olarak da sosyal yardım ve sosyal hizmetlere geniş bir yer verilmiştir. 
Özel olarak korunması gerekenler ve yabancı ülkelerde çalışan Türklerin sosyal 
güvenliklerinin sağlanması konusunda alınması gereken tedbirler devletin görevi 
olarak nitelendirilmiştir. 1982 Anayasasının sosyal güvenlik üzerine geliştirdiği 
hükümlere toplu olarak bakıldığında Anayasanın sosyal güvenlik üzerine büyük 
önem verdiği anlaşılmaktadır.9 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra 
sosyal güvenlik üzerine yeni yasalar çıkartılmış, var olan yasalar da ise yeni 
düzenlemeler yapılmıştır.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin K riz i ve Dönüşümü

Sosyal Güvenlik Sisteminin Krizi
Sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan sorunlar ve bu sorunları ortadan 

kaldırmaya yönelik geliştirilen uygulamalarda gelişmiş ülkeler ve gelişmekte 
olan ülkeler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki 
sorunlar büyük ölçüde küresel ekonomik krizler nedeniyle ortaya çıkarken, 
gelişmekte olan ülkelerdeki sorunlar ise ekonomideki yapısal nedenler özellikle 
harcama kalemlerinin dengesiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu ülkelerde 
yetersiz sermaye birikimi doğal olarak borçlanmayı zorunlu kılmaktadır, sonuçta 
borç birikimi faiz yükünü de beraber getirmekte ve bütçelerin kompozisyonu 
faiz lehine bozulmaktadır.10 Dünya genelinde gelişmekte olan ülkelerin sosyal 
güvenlik sistemlerinin krize girmesinde nedenler çok çeşitli olsa da genel olarak 
krizin nedenleri şu şekilde özetlenebilir."

9 Ali Güzel ve Ali Rıza Okur (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku (11.Basım), İstanbul, Beta 
Yayınları.

10 İ. Attila Acar ve İsmail Kitapçı (2008). “Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye’de 
Emeklilik Sistemindeki Değişim”, Maliye Dergisi, Sayı: 154, s.77-98.

11 Y.Beyazıt Önal, (2001). Türkiye’de Bireysel Özel Emeklilik Sistemi, (1.Baskı), İstanbul, 
TÜGİAD Yayınları, s. 12.
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İstisnalar dışında sosyal güvenlik harcamalarının oldukça sınırlı olması. 
Ekonomik istikrar programlarının faturasının sosyal güvenlik sistemlerine 
yüklenmesi.
Çok çeşitli, karmaşık ve istikrarsız sosyal güvenlik sistemlerinin olması. 
Koruma kapsamına alman kişi sayısı ve tehlikeler açısından eksiklikler 
olması ve sosyal güvenlik kapsamına alınanların nüfus oranına düşük 
olması.

• Sağlanan sosyal güvenlik garantisinin kapsamının dar ve garantilerin 
düzeyinin düşük olması. Buna ilaveten sağlık hizmetlerinin de yetersiz ve 
standardının düşük olması.
Sosyal sigorta kurumlarının faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli gelir 
kaynaklarına sahip olmaması.

• İdari örgütlenme ve yönetimle ilgili ciddi sorunlar yaşanması. İnsan 
kaynaklarının ve bilgisayar donanımının yetersiz olmasının hizmetleri 
geciktirmesi ve maliyetleri arttırması.
Hükümetlerin izlediği popülist uygulamalar sonucunda, koruma 
kapsamının sosyal güvenlik kurumlarının olanakları zorlanarak 
genişletilmesi.

Sosyal güvenlik sistemlerinin kriz içine girmesine neden olan en önemli 
olayın küresel ekonomik krizler olduğunu söylemek mümkündür. 1980’lerde 
tüm dünyayı saran ekonomik krizlerden Türkiye de etkilenmiştir. Sosyal 
güvenlik sisteminin sahip olduğu mevcut sorunların ortaya çıkışı da ekonomik 
krizlerin Türkiye’de kendini göstermesi ile eş zamanlıdır. Ekonomik krizlerden 
çıkış yolu olarak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi politikaları 
geliştirilmiştir. Geliştirilen bu ekonomi politikaları doğrudan veya dolaylı olarak 
sosyal güvenlik sistemlerini de etkilemiş ve günümüzde sistemin içinde bulunduğu 
sıkıntılı durumun oluşmasına zemin hazırlamıştır. Sosyal güvenlik sistemini 
bu denli olumsuz etkileyen ekonomi politikalarının başında 1980’li yıllarda 
planlı ekonomilerin yerini serbestleşmeye bırakma gelmektedir. Serbestleşme 
sürecinde temel amaç döviz kazanmak anlayışı olmuştur. Serbestleşme sürecinde 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de KİT’ler özelleştirilmiş ve devletin 
küçültülmesi süreci başlamıştır. Yerli sanayiye iç pazar yaratma politikaları 
da terk edilerek tamamıyla ithal malı kullanımı özendirilmeye başlanmıştır. 
Dönem boyunca uygulanan politikalar belli amaçlara yönelik olmuştur. Bu 
temel amaçlardan bazıları; dış ticaretin geliştirilmesi ve serbestleştirilmesi, 
döviz piyasalarını serbestleştirilmesi, vergilerin hafifletilmesi, iç borçlanma, faiz 
hadlerinin serbestleşmesi, reel ücretlerin düşürülmesi, tarım fiyatlarının baskı 
altında tutulmasıdır.12 Politikalarda amaçlanan diğer unsular da dışa açılma ve

12 Gülten Kazgan, (2004). Tanzimattan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, (2.Baskı), İstanbul,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bilsay K uruç’a Armağan 9 3 7



dünya ekonomisi ile bütünleşmektir. “Ulusal şirketlerin daha etkin, uluslararası 
düzeyde daha rekabetçi olabilmelerini sağlamak; diğer taraftan yabancı sermaye 
girişlerini cazip kılmak, sosyal güvenlik sistemlerini finanse edebilecek gelir 
kaynaklarının cılızlaşmasına yol açmıştır. Emek piyasalarındaki serbestleşme 
ve kuralsızlaştırma, emeği giderek marjinalleştirmiş, sosyal güvenlik sisteminde 
bağımlılık oranının düşürülememesine neden olmuştur. Dünya ekonomisi ile 
bütünleşme süreci sosyal güvenlik sisteminin krizini derinleştirmiştir”.13 Bundan 
dolayı da sosyal güvenlik sistemi temel fonksiyonlarını yerine getirmede zorlanan 
bir konum içersine girmiştir.

Sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu kriz artan oranda 1990’lı 
yıllarda tartışılmaya başlamıştır. Tartışılan konular öncelikli olarak emeklilik 
sistemi üzerinde yoğunlaşmıştır. Zaman içinde de bu tartışma konularına 
kapsam ve finansman sorunları da eklenmiştir. Sorunların sistemin temelinden 
kaynaklandığını öne süren kesimlere göre Türkiye’de sosyal güvenlik 
uygulamalarının ilk olarak uygulanmaya başladığı dönemden bu güne kadar 
geçen sürede kapsamlı ve etkin bir sosyal güvenlik politikası olmamıştır. Buna ek 
olarak sosyal tarafların sisteme sahip çıkmaması ve özerk bir yönetim yapısının 
oluşturulamaması sorunların büyümesine neden olmuştur. Özerk bir yönetimin 
oluşturulamaması sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerinin siyasi tercihler 
doğrultusunda kullanılmasının yollarını açmış, fonlar kısa süre içinde azalmıştır.14

Dünya Bankasının 1994 yılında yayımladığı “Yaşlılık Krizinden Kaçınmak” 
başlıklı raporuna göre 2030 yılına gelindiğinde Dünya nüfusu içinde 60 yaş ve 
üzeri nüfus önemli bir alan kaplayacaktır. Gelişmekte olan ülkelerde yer alan 
genç nüfus 2030 yılına gelindiğinde bu grubun içinde yer alacaktır. Bu da sosyal 
güvenlik kurumlan adına ağır bir yük olacaktır.15 Dünya Bankasının öne sürdüğü 
bu görüş dünya üzerinde sosyal güvenlik sistemlerinin dönüşümü üzerine temel 
gerekçeyi oluşturmuştur. Dünya nüfusu 2025 yılında yaklaşık olarak 8 milyar 
olacaktır. Bu yıla kadar geçecek süre zarfında çalışanların emekli olmaya 
başlaması ile birlikte 2030 yılından itibaren gelişmekte olan ülkelerdeki toplam 
emekli sayısı dünyadaki toplam emeklilerin % 80’ini oluşturacaktır. Gelişmekte 
olan ülkelerde ölüm oranlarının düşmesi, ortalama insan ömrünün uzaması ve 
doğum oranlarının azalması neticesinde yakın gelecekte gelişmekte olan ülkelerde 
nüfus yaşlanmasına bağlı olarak sosyal güvenlik sistemleri kriz yaşayacaktır. Bu 
stirec gelişmiş ülkelere kıyasla daha kısa zamanda gerçekleşecektir.16 Nüfusun
13 Şerife Türcan Özşuca, (2003). “Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi”, SBF Dergisi, C.58,

S.2, s. 135.
14 Ali Güzel, (2005). “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Öngörülen Reform Mevcut Sorunlara 

Çözüm mü?”, Çatışma ve Toptum, C.4, S.7, s.61-76.
15 World Bank, (1994). Averting OlıtAge Crisis: Policies to Protect The Old ancl Promote Growth, 

A World Bank Policy Research Report, Oxford University Press.
16 Çağatay Ergenekoıı, (2000). Emekliliğin Finansmanı Dünyada Özel Emeklilik Uygulanılan ve 

Ülkemiz İçin Örnekler, İstanbul, TÜGİAD Yayınları.

9 3 8 Bilsay Kuruç’a Armağan



yaşlanması ve bu yaşlanmayı karşılayacak aktif nüfusun doğum oranlarındaki 
düşme nedeniyle yetersiz kalması sorunu, günümüzde gelişmiş refah devletleri 
için öncelikli bir sorundur. Türkiye’de sosyal güvenlik sistemini krizi gelişmiş 
ülkelerde yaşanan sosyal güvenlik sistemi krizleri ile eş zamanlı ortaya çıkmasına 
rağmen demografik olarak arada önemli farklar bulunmaktadır. Türkiye, var olan 
durumda genç bir nüfusa sahiptir ve hızlı yaşlanma gelecekte karşımıza çıkacak bir 
sorundur.17 Genç bir nüfusa sahip Türkiye’de tecrübe edilen sorunların kökeninde 
demografik değişim bulunmamaktadır. Dünya Bankası raporlarına göre nüfusun 
yaşlandığı ülkelerde istihdam düzeyinin senelik artış hızı gerilerken, yüksek 
nüfus artış hızına sahip Türkiye 2025 yılında daha yüksek oranda bir işgücü artışı 
ile karşılaşacaktır. Bunun anlamı da işgücü arzını kayıt altında tutabildiği ölçüde 
bugün ve yakın gelecekte sosyal güvenlik sistemine prim ödeyebilecek geniş 
kitleler bulunacaktır.18

Öne sürülen nüfusun yaşlanma gerekçesine göre Türkiye nüfusu 2030 yılından 
sonra yaşlanmaya başlayacaktır ve 20 yıl içinde bağımlı nüfus sayısında azalma 
olacaktır. Dolayısıyla da sosyal güvenlik sisteminin gelirleri azalacak ve giderleri 
artacaktır. Gelir ve gider dengesinin bozulması yaşlı nüfus için emeklilik ve 
sağlık harcamalarını karşılanamaması anlamına gelmektir. Emeklilik yaşının 
yükseltilmesi başta olmak üzere bazı değişikliklerin yapılması ş a r t t ı r . “Nüfusun 
yaşlanması gerekçesi, Türkiye’nin var olan koşulları dikkate alındığında, sosyal 
güvenlik sisteminde nüfus değişkeni ile ilgili olarak yaşanan krize özgü olmayan 
bir gerekçedir. Yaşlanmanın ileride sosyal güvenlik sisteminde yaratacağı yükü 
kaldırmak üzere, emeklilik rejiminde yaratılacak daralmanın sorunu çözemeyeceği 
de bilinmektedir. Tam tersine, emeklilik sisteminde, katkıları artırarak, karşılıkları 
azaltma şeklinde gerçekleştiren sınırlayıcı düzenlemeler, geniş nüfus kesimlerini 
kendi kaderleriyle baş başa kalması sonucunda, toplumun bütünü üzerinde 
etkisini hissettirecek sosyal sorunlara yol açacaktır”.20 “Henüz genç bir toplum 
olmamıza rağmen, uzun dönemli aktüeryal dengelerin yeterince gözetilmemesi 
ve kurumsal yetersizlikler sosyal güvenlik sisteminin sürdürülemez bir duruma 
gelmesine yol açmıştır”.21 Tablo l ’de gösterilen Türkiye’nin nüfus panoraması 
ile Tablo 2 ’de gösterilen AB ülkelerindeki hayat standardı karşılaştırıldığında 
temel sorunun nüfus yaşlanması ile ilgili olmadığı görülmektedir

17 Şenay Gökbayrak, (2010a). “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü”, Çalışma ve Toplum, 
C.2, S.25, s. 141-162.

18 Çağatay Ergenekon, (2000). Emekliliğin Finansmanı Dünyada Özel Emeklilik Uygulanılan ve 
Ülkemiz İçin Örnekler, İstanbul, TÜGİAD Yayınları.

19 Türk-İş, (2009). Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, Türk-İş Yayınları.
20 Şenay Gökbayrak, (2010a). “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü”, Çalışma ve Toplum, 

C.2, S.25, s. 152.
21 Bema Balcı İzgi, (2008). “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler”, Çalışma ve 

Toplum, C .l, S. 16, s.95.
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Tablo 1: T ü rk iy e ’nin Nüfus P anoram ası

Beklenti E rkek Kadın

D oğum daki Y aşam  B eklen tisi (yıl) 70,2 75,2

60 yaşında  Yaşam  B eklentisi (y ıl) 16 18

O rta  Yaş (yıl) 27 ,9 28,3

Kişi B aşına D üşen  Toplam  Sağlık  H arcam aları (U SD ) 528

Toplam  Sağlık  H arcam aların ın  G S M H ’ye O ranı (% ) 7,6

K aynak: Ö ren , 2007:296

T ablo  2: A B  Ü lk e le rin d e  O r ta la m a  H a y a t S ta n d a rd

Ülke

Doğumda
Sağlıklı
Yaşam

Doğumda
Yaşam

Beklentisi

M aluliyet
Harici
Yaşam

Beklentisi
O ranı

Doğumda
Sağlıklı
Yaşam

Doğumda
Yaşam

Beklentisi

M aluliyet
Harici
Yaşam

Beklentisi
O ran ı

Erkek Kadın

A B-15 64,5 76 %  84,9 66 81,2 %  81,3

B elçika 67,4 75,9 %  88,8 69,2 81,6 %  84,8

D anim arka 63 75,1 %  83,9 60,9 79,9 %  76,2

E stonya 66,8 76,9 %  86,9 70,2 83,6 %  84

Fransa 60,6 75,9 %  79,8 63,9 82,9 %  77,1

İtalya 70,9 76,8 %  92,3 74,4 82,5 %  90,2

İsveç 62,5 77,9 %  80,2 62,2 82,5 %  75,4

K aynak: O ren , 2007:296

“Sosyal güvenliğin tüm fonksiyonları tam olarak yerine getirildiğinde, 
sistemin toplumu oluşturan bütün bireylere sosyal devlet ilkesine uygun olarak 
hizmet vermeyi başardığı düşünülebilir. Ancak söz konusu fonksiyonları yerine 
getirmede yaşanan finansman zorlukları olumsuz sonuçların doğmasına neden 
olmuştur. Krizler neticesinde özellikle sosyal sigorta kolları daha ciddi tartışma 
konusu olmuş ve finansman krizinden çıkış yolu olarak da sosyal sigortalarda 
yapılacak dönüşümler gösterilmiştir”.22 Türk sosyal güvenlik sisteminin uzun 
yıllardan beri finansman sıkıntısı yaşadığı bilinen bir gerçektir. Prim aflarının 
periyodik aralıklarla tekrarlanması ve prim tahsilâtında yaşanan sorunlar ve 
devlet katkısının olmayışı sistemin en önemli sorunu olan finansman sorununu

22 Bünyamin Bacak, (2005). “Sosyal Güvenlik Yönüyle Bireysel Emeklilik”, İktisat Fakültesi 
Mecmuası (Prof. Dr. Turan Yazgan'a Armağan), 49.Kitap, s. 161.
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yaratmıştır. Finansmanın primlere dayandığı sosyal güvenlik sisteminde istihdam 
yapısı ile sosyal güvenlik kurumlarının gelir kaynaklan arasında etkileşim söz 
konusudur.

Çalışanların ücret düzeyi ve prime esas kazanç düzeyi sosyal güvenlik 
kurumlarının toplayabileceği gelir düzeyinin belirleyicisidir. Ücret politikaları 
1980’lerde uygulanan ekonomi politikaları içinde kilit bir rol oynamıştır. Prime 
esas aylık kazancın alt ve üst sınırlarındaki gelişmelere bakıldığında taban ve 
tavan ücret arasındaki aralık daralmaktadır. 1980’lerde prime esas aylık kazancın 
taban ve tavanı arasındaki aralık 2 kata kadar inmiştir. Reel ücretlerin kamuda 
yaklaşık olarak %50, özelde de yaklaşık olarak %20 olarak gerilediği dönemde 
prime esas kazanç tavanının aşağıya çekilmiş olması sosyal güvenlik kurumlarının 
prim gelirlerini olumsuz etkilemiştir.23

Sosyal güvenlik sisteminin finansal kriz içinde olmasının nedenlerinden biri 
de artan kayıt dişiliktir. Kayıt dişilik ve prim oranları arasında bir kısır döngü söz 
konusudur. Kayıt dişilik 1970’li yılların ilk yarısında artan bir şekilde ekonomi 
literatürü içinde yer bulmaya başlamıştır. 1990’lı yıllardan itibaren de özellikle 
gelişmekte olan ülkeler istihdam yaratma konusunda enformel sektörü tercih 
etmiştir. İstihdamın artan kısmı enformel sektör içerisinde yer almıştır. Sektörün 
ortaya çıkmasında ve bu denli büyümesinin ardında birtakım yapısal nedenler 
yatmaktadır.

Göç olgusu kentsel işgücü fazlasına sahip olan ülkelerde formel sektörün 
yeterince istihdam yaratmamasına ve buna paralel olarak da kendi hesabına 
çalışma, mikro ölçekli işletmelerin istihdam kaynağı olmasına yol açmıştır. 
Formel sektörde ücretli işçi olarak çalışmak isteyenler iş bulamadıkları takdirde 
yaşamlarını sürdürebilmek adına her türlü gelir getirici faaliyete yönelmiş ve 
büyük çoğunlukla da enformel sektörde istihdam edilmeye başlamıştır. Enformel 
sektör üzerine yapılan araştırmalarda gelişmekte olan ülkelerde enformel sektörün 
yarı yasal özellikler taşıdığı görülmüştür. Ancak buna rağmen firmalar finansman 
konusunda sıkıntı çektiklerini dile getirmiş ve bu sıkıntının önüne geçme adına 
esnek istihdam biçimleri yaratarak işgücünün sosyal güvenlik şemsiyesi dışında 
çalıştırılması yoluna gitmiştir.24

1980’den sonra uygulanan yapısal uyum programlarının amaçlarından biri 
de istihdamı arttırmaktır. Buna göre dışa açılma ile beraber rekabet ortamı ve 
verimlilik artışlarının meydana geleceği, emek yoğun faaliyetlerin artacağı, 
finansal serbestleşme ile de yatırım finansmanı için gerekli kaynakların artacağı 
dolayısıyla da istihdamda artış olacağı planlanmıştır.

23 Şerife Türcan Özşuca, (2003). “Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi”, SBF Dergisi, C.58,
S.2, s. 134-151.

24 Gülay Toksöz ve Şerife Türcan Özşuca, (2004). “Ekonomik Krizin Küçük İşletmelere Etkisi ve
Sosyal Güvenlik Sorunları”, İşletme ve Finans Dergisi, C. 19, S .216, s.40-51.
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Ancak bu planlamalar beklenen başarıyı gösterememiştir. Finansman 
sorununun ortaya çıkmasında etkili olan reel ücretlerin düşmesi genel istihdam 
düzeyine de olumsuz yansımıştır. Reel ücretlerin düşmesi ile beklenen istihdam 
artışının olmamsımn ardında yatan nedenlerden bazıları, piyasalarda eksik 
rekabetin olması ve ücret ve verimlilik arasındaki ilişkinin zayıf olmasıdır. 
Neticede yapısal uyum politikalarının esnek bir konuma soktuğu işgücü 
piyasalarında istihdam gittikçe enformel sektöre kaymıştır. Düşük ücret ve esnek 
bir işgücü kullanımın olduğu enformel sektörde çalışanların büyük çoğunluğu 
herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı değildir.25

Kayıt dişiliğin öniine geçmek için birtakım çalışmalar yapılmış ve yapılmaya 
devam edilmektedir. “Günümüzde devlet sisteme % 8’e yakın bir katkıda 
bulunmaktadır. Devletin bu katkısı, işveren ve işçinin prim yükünün azaltılması, 
ücretler üzerindeki yüklerin azaltılması ve dolayısıyla da kayıt dişiliğin önlenmesi 
bakımından önem taşımaktadır”.26 Ancak bütün bu girişimlere rağmen kayıt 
dişilik yükselmeye devam etmekte ve sosyal güvenlik sistemi için bir sorun 
olmayı sürdürmektedir.

Sosyal güvenlik krizinin çözülmesi ekonomik ve sosyal istikrara katkı 
sağlayacaktır. Bu nedenle de artan enformelleşmeye karşı çözüm üretilmesi 
gerekmektedir. Kaçak işçi çalıştırmaya yönelik uygulamaların önüne geçmek, 
sigorta kapsamı dışında kalan işgücünü formel kesime kazandırmak krizi 
çözmede ön koşuldur.27 İşsizlik de sosyal güvenlik sisteminin finansal kriz 
içinde bulunmasının bir nedenidir. 1990’ların ilk yıllarından başlayarak şiddetini 
arttırarak büyüyen ekonomik krizler neticesinde planlanan şekilde istihdam artışı 
sağlanamadığı gibi tersi yönde gelişmeler gözlenmiş ve işsizlik rakamlarında 
büyük artışlar yaşanmıştır.

Bu artışlar sosyal güvenlik sistemine de olumsuz olarak yansımıştır. 1994 
yılında toplam istihdamın nüfus içindeki payı %52 iken bu oran 2005 yılında 
% 45’e gerilemiştir. Aynı yıl işsizlik oranı % 10,3 olarak ölçülmüştür. İşsizliğin 
artması sosyal güvenliğe katılım yönünde engeldir. İşsizlik ile birlikte kayıt dişilik 
bir arada değerlendirildiğinde sistemin içinde bulunduğu krizin düşünülenden 
daha zor koşullarda olduğunu göz önüne sermektedir.28

Bağımlı nüfus sayısındaki artış sistemin aktüeryal dengesi üzerinde olumsuz 
etki yaratmaktadır. Türk-İş’iıı yayınladığı sosyal güvenlik raporunda aktüeryal

25 Şerife Türcan Özşuca, (2003). “Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi”, S13F Dergisi, C.58,
S.2, s. 134-151.

26 Berna Balcı İzgi, (2008). “Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Son Gelişmeler”, Çalışma ve 
Toplum, C .l, S. 16, s.97.

27 Gülay Toksöz ve Şerife Türcan Özşuca, (2004). “Ekonomik Krizin Küçük İşletmelere Etkisi ve 
Sosyal Güvenlik Sorunları”, İşletme ve Finans Deıgisi, C. 19, S.216, s .4 0 -5 1.

28 Süleyman Ulutürk ve Kutlu Dane, (2009). “Sosyal Güvenlik: Teori, Dönüşüm ve Türkiye 
Uygulaması”,Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.29, s. 114-142.
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dengenin bozulması birtakım gerekçelere dayandırılmıştır. Buna göre aktüeryal 
denge; sigorta hak ve yükümlülüklerinin değiştirilmesi, kayıt dişilik ile etkin 
mücadele edilmemesi, özelleştirme uygulamaları, çalışanların emekliliğe 
zorlanması, üretme yerine dışarıdan daha fazla maliyetle hizmet satın alma 
zorunda bırakılması, dışarıdan satın alma arttıkça yolsuzlukların artması sonucu 
bozulmuştur.29

Tablo 3’de görüleceği üzere sosyal güvenlik kurumlanılın aktif-pasif 
oranlarındaki değişim olumsuz yönde olmuştur:

Tablo 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarınm Aktif-Pasif Oranları
Yıllar SSK BAĞ-KUR EM EK Lİ SANDIĞI ORTALAMA
1999 2,02 2,8 1,90 2,24

2000 1,97 2,59 1,90 2,15

2001 1,72 2,48 1,80 2 ,00

2002 1,75 2,00 1,90 1,88

2003 1.71 2,60 1,80 2,03
K aynak: T iirk-Iş, 2009

Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Yapılan Bütçe Transferleri (Bin TL)
Yıllar T ransfer M iktarı GSY İH ’ ya O ran  (% )
1998 1.496.000 2,13

1999 2.936 .145 2,81

2000 3 .226 .460 1,94

2001 5 .523 .000 2,30

2002 9 .684 .000 2,76

2003 15.883.617 3,49

2004 18.830.000 3,37

2005 23 .322 .000 3,59

2006 22.892 .000 3,02

2007 33.060.241 3,92

2008 35.016 .403 3,68

2009 52.599.691 5,51

2010(ilk  6 ay) 28 .577 .139 2,78
K aynak: G ö k b ay rak , 2010b: 180

1980’lerde 4 ’ün üzerinde olan aktif-pasif dengesi Tablo 3’den de görüldüğü 
üzere 1999 yılında 2,24’e, 2003 yılında da 2,03’e gerilemiştir. Aktif-pasif 
dengelerindeki bu bozulma sosyal güvenlik sisteminin verdiği açıkların başka bir 
nedeni olmuştur. “Kara delik” olarak nitelendirilen bu açıklar devlet bütçesinden
29 Tiirk-İş, (2009). Sosyal Güvenlik Raporu, Ankara, Türk-İş Yayınları.
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yapılan transferler ile kapatılmaya çalışılsa da sistem açık vermeye devam 
etmiştir. Tablo 4 ’de sosyal güvenlik kurumlarına yapılan transfer harcamaları 
gösterilmiştir.

Yapılan transfer harcamalarına rağmen Tablo 5 ’de de görüldüğü üzere SGK’da 
bütçe açıkları devam etmektedir.

Tablo 5: SGK Mali Durumu
2009 Eylül 

(Milyon TL)
2010 Eylül 

(Milyon TL) Yıllık Değişim (%)

GELİR 6.158 ,0 7.387,5 32.3

GİDER 9.323 ,8 10.694,7 14.7

AÇIK -2 .545 ,9 -2 .545 ,9 -19 .6
Kaynak: h ttp ://w w w .sg k .gov .tr/sgkshared /dokum an /is ta tis tik /2010_09  b u lte n .p d f  , 
(E riş im  T arih i: 29.11.2010)

Sosyal G üvenlik Sistem inin Dönüşüm ü

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin dönüşümü çok çeşitli şekillerde ortaya 
çıkmıştır. İlk etapta finansal kriz içinde bulunan emeklik sisteminin dönüştürülmesi 
ön plana çıkmıştır. Söz konusu dönüşüm politikaları ağırlıklı olarak sosyal 
güvenlik kurumlarının gelirlerini arttırma ve giderlerini kısma yönünde olmuştur. 
“Bu çerçeve yapı içerisinde, emeklilik sistemine yönelik gerçek parametrik 
değişimleri gerekse de yapısal dönüşümleri içeren reformların ortaya çıkmasında 
başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası kuruluşların önemli ölçüde etkide 
bulunduğu yönünde görüş birliği bulunmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen 
reformların sistemin özgün sorularına yönelen gerekçelerden çok, söz konusu 
kuruluşlar tarafından genel-geçer olarak öne sürülen gerçeklerden hareket etmesi 
başarı şansını önemli ölçüde sınırlayan sorunları da beraberinde getirmektedir”.30

Dünya Bankası’nın 1990’lı yılların başlarında sosyal güvenlik sistemleri 
üzerine geliştirdiği politikalar ve yayınladığı raporlar ülkelerin sosyal güvenlik 
sistemlerinin dönüştürülmesi üzerinde etkili olmuş ve geliştirilen “üç ayaklı 
sistem” çoğu ülkede hayata geçirilmiştir. Dünya Bankası’nın geliştirdiği politikalar 
Türk sosyal güvenlik sistemi üzerinde de etkisini göstermiştir. Özellikle 2006 
yılında sosyal güvenlik sistemi üzerine uygulamaya koyulan yeni politikalar 
Türkiye’de üç ayaklı sisteme doğru gidişin ilk adımları olmuştur.31 Türkiye'de üç 
ayaklı sisteme giden yolda çoğu kez sistemin içinde bulunduğu kritik durumdan 
kurtarmak için dönüşüm politikaları geliştirilmiştir. Bu politikaların geliştirilmesi

30 Şeııay Gökbayrak, (2010b). Refah Devletinin Dönüşümü ve Özel Emeklilik Programlan, 
1 .Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi, s. 182.

31 Seyhan Erdoğdu, (2009). “Sosyal Güvenlikte Değişim ve Sosyal Güvenlik Reformu”, İlhan 
Uzgel, vd. (der.). AKP Kitabı: Bir Dönemin Bilançosu. Ankara, Phoenix Yayınları içinde s.660- 
686.
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ve uygulanması hususunda sendikalar, üniversiteler, siyasi partiler görüşlerini 
açıkça ortaya koymuştur. Yöntemleri, çözüm önerileri larklı olmakla birlikte bütün 
kesimler sistemin içinde bulunduğu kriz ortamından çıkış yollarını ortaya koyan 
tedbirlerin yer aldığı raporlar yayınlamışlardır. Bu raporlardan en önemlisi 1LO 
uzmanları tarafından 1995 yılında hazırlanan sosyal güvenlik raporudur. Rapor, 
sistem üzerine kapsamlı bir çalışma ortaya koyduğundan önemli bir yere sahiptir. 
Özetle raporun içeriği sistemin sürdürülemez bir boyutla olduğu üzerinedir. 
Raporda sistemin yeniden yapılandırılması üzerine birtakım seçenekler sunulmuş 
ve bu seçeneklerin doğuracağı avantajlaı-dezavantajlar belirtilmiştir. Rapor “ iki 
ayaklı” bir sistemin uygulama açısından daha uygun olacağını ortaya koymuştur. 
Buna göre üç sosyal güvenlik kurumu (SSK. Emekli Sandığı, Bağ-Kur) birinci 
ayak olarak varlıklarını devam ettirecek, ikinci ayak olarak da gönüllülük esasına 
dayalı sosyal güvenlik kurumu devreye sokulacaktır.32 ILO uzmanları tarafından 
geliştirilen bu ilk kapsamlı rapor ilerleyen dönemlerde uygulanan politikalarda 
göz önünde bulundurulmuştur.

Diğer bir önemli rapor 1996 yılında TÜSİAD tarafından yayımlanan ve 1994 
tarihli Dünya Bankası’nın Yaşlılık Krizinden Kaçınmak raporu ile paralellikler 
gösteren rapordur. Raporda mevcut sistemin birinci ayak olarak asgari bir 
korumayı üstlenmesi; ikinci ayak programları ise yaşlılık, ölüm ve malullük 
gibi uzun vadeli sigorta kolları için bireysel tasarruf fonları geliştirilip bu ayağın 
zorunluluk esasına dayandırılması öngörülmüştür. Devletin sosyal güvenliğe 
katılımı ise sadece birinci ayakta yer alan programlara prim ödeyerek mümkün 
olabilecektir. Devletin sosyal güvenlikteki rolü mümkün olduğunca sınırlı 
tutulmuş ve ikinci ayakta yer alan programlar ön plana çıkarılmak istenmiştir.33

Türkiye’de 1980’lerin sonlarından itibaren krize giren sosyal güvenlik 
sisteminin sorunlarını çözmek adına birtakım politikalar geliştirilmiştir. Bu 
politikalar arasında özelleştirme önemli bir yer tutar. Ancak sosyal tarafların 
soruna yaklaşımı ve çözüm önerileri birbirinden farklı olmuştur. İşçi sendikalarının 
temsilcileri sosyal güvenlik kuruluşlarının özellcştirilemeyeceği konusunda 
birleşmiştir. Buna paralel olarak da işçi sınıfının özelleştirme konusundaki 
görüşleri dikkate alındığında sosyal güvenlik kurumlanılın işçiler tarafından tüm 
eleştirilere rağmen sahiplenildiği görülmüştür. İşveren sendikalarının temsilcileri 
ise farklı görüşleri öne sürmüştür. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde işveren 
kanadının sosyal güvenlik alanında tam anlamıyla bir özelleştirmeden yana olduğu 
ve sosyal güvenliğe tamamlayıcı bir program olarak özel sigortacılığı getirmek

32 TÜSİAD, (2004). Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Stratejiler. İstanbul,
TÜSİAD Yayınları.

33 TÜSİAD, (1996). Emekli ve Mutlu: Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları: Çözüm
Önerileri ve Özet Sigortacılık Girişimi, İstanbul. TÜSİAD Yayınları.
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istediği ortaya çıkmaktadır. Ancak sosyal diyalogun üç kanadının sosyal güvenlik 
sistemine bakış açısı beraber ele alındığında sosyal güvenliğe ilişkin radikal bir 
özelleştirme yanlısı tutum görülmemiştir. Buna paralel olarak da sosyal güvenlik 
dönemin koşullarında kurumlarm daha özerk bir hale getirilmesi konusunda 
görüş birliğine varılmıştır.34

Dönüşüm sürecinde uygulanan politikalar bakıldığında ilk olarak 4447 sayılı 
İşsizlik Sigortası Yasası karşımıza çıkar. 1994 yılından itibaren açık vermeye 
başlayan sosyal güvenlik sisteminin aktıieryal dengesinin yeniden sağlanması ve 
sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerini arttırmak, giderlerini azaltmak amacı ile 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası kabul edilmiştir. Yasa bazı sosyal güvenlik 
yasalarını değiştirmekle birlikte emeklilik yaşını kadınlarda 58, erkeklerde 
60 olarak belirlemiş, işsizlik sigortasının oluşturulmasını öngörmüştür. 
Kamuoyunda büyük tartışmalara yol açan bu yasa “mezarda emeklilik yasası” 
olarak adlandırılmıştır. Kamuoyundaki tartışmaların yaşandığı dönemde 
Anayasa Mahkemesi’ne açılan iptal davası 2001 yılında sonuçlanmış ve yasanın 
emeklilikte kademeli geçişe ilişkin hükümleri iptal edilmiştir. 4447 sayılı 
yasa son yıllarda sosyal güvenlik sistemine ilişkin en kapsamlı değişiklikleri 
içermektedir. Kanunla birlikte sosyal güvenlik kurumlarının gelirleri arttırılmış, 
giderleri azaltılmış mali açıdan bir dengelemeye doğru adımlar atılmıştır. Buna 
göre geliri arttırmaya yönelik uygulamalar prime esas gün sayılarının arttırılması, 
prime esas kazanç taban ve tavan düzeylerinin yükseltilmesi, prim oranlarının 
yükseltilmesi, yeni primlerin getirilmesi şeklindedir. Giderleri kısmaya yönelik 
uygulamalar ise emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi, emeklilik 
ödemelerini hak kazanma koşullarının zorlaştırılması, emekli aylıklarını bağlama 
oranlarının düşürülmesidir. Tüm bu önlemlere karşılık sosyal güvenlik kurumlan 
izleyen dönemlerde açık vermeye artan şekilde devam etmiştir.35 Kanun daha çok 
SSK, Bağ-Kur’a ilişkin düzenleme getirmiş, Emekli Sandığı sadece emeklilik 
yaşı düzenlemesi ile sınırlı kalmıştır. Kayıt dişiliği önleme, prim tahsilatını 
artırmaya yönelik olarak sigortalıların ve işyerlerinin önceden bildirilmesi esası 
getirilmiştir. Prim ödeme gün sayısı SSK için 7000 güne, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı için kadın sigortalının hizmet süresi 25 yıla çıkarılmıştır.

Sistem açıklarının artmaya devam etmesi 2006 yılında yeni reform 
çalışmalarının yasalaşma sonucunu doğurmuştur. Son dönemdeki reform 
çalışmaları sadece sigorta kolları arşındaki gelir-gider dengesini sağlamaya 
yönelik olmayıp aynı zamanda Genel Sağlık Sigortası vc kurumsal yapıda yeni
34 Murat Şen ve T. Memiş, (2001). “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa

Eleştirel Yaklaşım”, Alatiirk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1-4, s.485-512.
35 Şerife Türcan Özşuca, (2003). “Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Krizi”, SBF Delgisi. C.58,

S.2, s. 134-151.
Süleyman Ulutürk ve Kutlu Dane, (2009). “Sosyal Güvenlik: Teori, Dönüşüm ve Türkiye
Uygulaması”, Elektronik Sosyal Bilimler Deıgisi, C.8, S.29, s. 114-142.
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bir oluşumu beraberinde getirmiştir. Son reformlar kapsamında 2006 yılında 5502 
sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Yasası kabul edilmiş ve dönüşüm sürecine hız 
verilmiştir. 5502 sayılı yasa SGK Kanunu ile kurumsal yapıya ilişkin düzenlemeler 
getirmiştir.36 Bu yasanın ardından 5510 sayılı SSGSS Yasası kabul edilmiş ancak 
yasanın bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir 2008 
yılında 5510 sayılı yasada değişiklik yapan 5754 sayılı yasa kabul edilmiştir. 
Bu yasa ile birlikte sosyal güvenlik kurumlan tek çatı altında toplanmıştır. Tek 
çatının ne olduğuna dair farklı görüşler mevcuttur. Tek çatıda akla ilk gelen 
uygulama sosyal güvenlik kurumlarınm yeniden yapılanma sürecinde kuramların 
mevcut yapılarının ve bağlı bulundukları üst örgütlenmeler korunarak aralarında 
koordinasyon ve işbirliği sağlayacak düzenlemelere gitmektir. Ancak mevcut 
kuramların tümüyle kaldırılarak bunların yerine tek bir kurumun oluşturulması 
oldukça zor bir yoldur. Tek çatı ilkesi gündeme geldikten sonra lehte ve aleyhte 
görüşler ile ortaya atılmıştır. Tek çatı ilkesini savunan kesime göre kurumlar tek 
çatı altında toplanmalıdır. Bu bir gerekliliktir. Tek çatı oluşturulurken kuramların 
yapısal varlıkları korunmalıdır ve bütüncül bir yapı oluşturulmalıdır. Lehte görüş 
ise sosyal sigorta ve sosyal yardımları da kapsayacak şekilde tek kuruluşun 
kurulabileceği, bu kuruluşun sosyal alanının tümünü kapsayıcı bir yapıda olması 
gerektiğini savunmaktadır. Tek çatının karşısında olanlara göre ise tek çatı 
ilkesinin hayata geçmesi mevcut sorunlara çare olmayacak aksine işleri daha 
karmaşık hale getirecektir. İdari ve mali özerklik sağlanmadığı sürece kurumsal 
sorunlar sürecektir.37

Dönüşümün gerekçeleri, dönüşüme dair görüşler ve uygulanan politikalar 
birlikte ele alındığında sistemin ciddi bir kriz içinde olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak uygulanan politikaların sistemin sorunlarına geçici çözümler ürettiği, 
temel sorunları çözmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Sosyal güvenlik alanında 
hayata geçirilen politikalar, çıkarılan yasalar ile amaçlanan durum devletin, sosyal 
güvenlik alanında sadece düzenleyici bir rol üstlenmesi ve dünyada dönüşen 
sosyal güvenlik sistemlerinde olduğu gibi sosyal güvenlik alanından çekilmesi, 
bireyselliğin ön plana çıkarılmasıdır. Özellikle de emeklilik konusunda özel 
sektörün bir yükseliş içinde olacağı tahmin edilmektedir.38

Dönüşüm sürecinde sisteme dair birtakım çözüm önerileri de geliştirilmiştir. 
Bu öneriler birbirinden farklı nitelikler taşımaktadır. TÜSİAD'ın 1996 yılında 
yayımladığı raporun içeriğine bakıldığında, devletin geri planda olduğu ve 
bireylerin ön planda oluğu bir sistem öngörülmektedir. TÜSİAD çözümsüzlüğü
36 Şenay Gökbayrak, (2010a). “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Dönüşümü”, Çalışma ve Toplum,

C.2, S.25, s .141-162.
37 Reccp Makas, (2004). “Sosyal Güvenlik Kurumlarınm Yeniden Yapılandırılması Üzerine", 

Çalışma ve Toplum, C. 1, S. 1, s.67-79.
38 Süleyman Ulutürk ve Kutlu Danc, (2009). “Sosyal Güvenlik: Teori, Dönüşüm vc Türkiye 

Uygulaması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.29, s. 114-142.
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erken emeklilik sisteminin yaygınlaşmasına, sosyal yardım zamlarına, fonların 
yanlış yerlerde kullanılmasına, sağlık harcamalarında yapılan istismarlara 
bağlamıştır. Biitün bu olaylar neticesinde de tamamen bireyciliği ön plana 
çıkaran bir sistem beklentisi içine girmiştir. TÜSİAD’a göre “ sistemin temel 
yapısal değişime ihtiyacı vardır. Kuralları devlet tarafından konulan, varlıkları 
devlet tarafından kullanılan ve tümüyle devlet tarafından idare edilen bir sistem 
yerine, bireylerin kendi tasarruflarının sahibi olduğu ve belli kurallarla çalışan 
rekabetçi kurumlar arasında seçim yapılabilmesini sağlayan bir sistemin daha 
güvenilir ve sağlıklı olması beklenmelidir”.39 Bireyselliği ön plana çıkarmadan da 
sistemin krizi aşabileceğine dair görüşler de vardır. Bunun da temel hedefi işgücü 
piyasalarında enformelleşmeyi engellemekten geçmektedir. Ön koşul olarak 
kaçak işçi çalıştırmaya izin veren uygulamaların önüne geçmek, sigorta kapsamı 
dışında kalan işgücünü forınel sektöre kazandırmak öne sürülmektedir. Sistemin 
krizden diğer bir çıkış yolu da sosyal güvenlik kumrularının yönetimi üzerindir. 
Kurumlarüzerindeki bürokratik baskı azaltılmalı veözerkbiryapı oluşturulmalıdır. 
Bununla beraber de etkili bir denetim mekanizması geliştirilmelidir. Sistem 
kendi kendine denetim mekanizmaları oluşturulacak şekilde yapılandırıldığında, 
sorunların çözüleceğine dair yoğun bir görüş hâkimdir. Bugün Türkiye’de sosyal 
güvenlik sisteminin içinde bulunduğu kriz ortamında sosyal güvenlik kumrularını 
birleştirmek yerine iyi işlemelerini sağlayacak koşulların oluşturulması ve kayıt 
dişiliği önleyecek politikaların geliştirilmesi daha isabetli olacaktır.40 Buna göre 
genel olarak bakıldığında sosyal güvenlikteki dönüşümde amaçlanan temel 
hedefleri şu şekilde özetlemek mümkündür;41

• Tüm çalışanlar için nimet-külfet dengesinin eşit olduğu bir sistem kurmak, 
Hak ve yükümlülükler açısından norm ve standart birliği sağlamak, 
Nüfusun yaşlanmasına şimdiden tedbir almak,
İstihdam üzerinde ilave yük yaratmamak,
Zorunlu ve isteğe bağlı sigortalılık kavramlarını ülke gerekçelerine uygun 
şekilde yeniden tanımlamaktır.

T ürk iye’de Tam am layıcı Bir Program  O larak Bireysel Em eklilik  
Sistem i

“Bireysel Emeklilik Sistemi birleşmelerinden önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı’nın oluşturduğu kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, 
bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik

39 TÜSİAD, (1996). Emekli ve Mutlu: Tiirk Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları: Çözüm
Önerileri ve Özel Sigortacılık Girişimi, İstanbul, TÜSİAD Yayınları, s.41.

40 Fatma Başterzi, (2009). Yaşlılık Sigortası, (1 .Baskı). Ankara, TİSK Yayınları.
41 İ.Attila Acar ve İsmail Kitabcı, (2008). "Sosyal Güvenliğin Demografik Boyutu: Türkiye’de

Emeklilik Sistemindeki Değişim”, Maliye Deıgisi, Sayı: 154, s.92.
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döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik 
ortaya çıkan bir özel emeklilik sistemi olmakla birlikte ekonomiye uzun vadeli 
kaynak yaratarak istihdamın arttırılmasına ve ekonomik kalkınmaya katkıda 
bulunan bir sistemdir. Bireysel emeklilik, bir ülkede katılımlı sosyal güvenlik 
sisteminin bizzat esasını oluşturduğu gibi (Şili), esas rejimin tamamlayıcı 
pozisyonu da olabilmektedir (yaygın olarak uygulanan da budur)”.42

Türkiye’de 2000’li yılların başından itibaren mevzuattaki değişimler ile 
birlikte mevcut sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi kuramların yeniden 
yapılandırılarak daha nitelikli ve yüksek bir sosyal güvenliğin sağlanması 
amaçlanırken diğertaraftan sisteme ek olarak tamamlayıcı nitelikteki programların 
geliştirilmesi öngörülmüştür.

Dolayısıyla Türkiye’de başta TÜSİAD olmak üzere sosyal güvenlik sisteminin 
Dünya Bankasfnın geliştirdiği model paralelinde biçimlenmesi yönünde görüş 
bildirmiş ve yeni sisteme dair çeşitli raporlar yayınlamıştır.

Bireysel Emeklilik Sistemi de sistemin üçüncü ayağı olarak geliştirilmiştir. 
Ancak bireysel emeklilik sisteminin kuruluş aşamasında sistemin ikinci ayak 
mı yoksa üçüncü ayak mı sayılacağı üzerine tartışmalar yaşanmıştır. Kanunun 
gerekçesinde kamusal emeklilik programlarının birinci ve ikinci ayağı 
karşılamakta olduğu belirtilse de kamusal emeklilik programları birinci ayağı 
temsil etmektedir.

Bazı banka ve sigorta şirketleri haricinde Türkiye’de meslek esasına dayalı 
tamamlayıcı ikinci ayağı temsil eden programlar gelişmemiştir. Bundan ötürü 
de bireysel emeklik programları ikinci ayak programlar olarak düşünülmektedir. 
Dünya üzerindeki örnekler ile kıyaslandığında bireysel emeklilik sistemi 
Türkiye’de üçüncü ayak olarak kabul edilmek durumundadır.43

Bireysel Emeklilik Sistemi ile kamu sosyal güvenlik sistemine alternatif bir 
sosyal güvenlik sistemi oluşturulması değil, aksine kamu sosyal güvenlik sistemine 
üye olan ve aktif prim ödeyenlere ek avantajlar sağlanarak, gerçek gelir beyanını 
teşvik edip, vergi gelirlerinin arttırılmasını öngören, kayıt dişiliğin azaltılmasına 
ve mevcut sosyal güvenlik kuramlarının mali gelirlerinin arttırılmasına yönelik 
bir sistem oluşturulması düşünülmüştür.

Bu sebepten dolayı da Bireysel Emeklilik Sistemi kamu sosyal güvenlik 
sisteminin alternatifi değil tamamlayıcı nitelikte gönüllü katılıma dayalı ek 
emeklilik sistemidir.44

42 Yusuf Demir ve Ali Yavuz, (2004). “Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasalarına Etkisi 
ve Sistemin Gelişmesinde Vergisel Teşviklerin Önemi”, Süleyman Demire! Üniversitesi İ.İ.B.F 
Dergisi, C.9, S .l, s.284—285.

43 Şenay Gökbayrak, (2010). Refah Devletinin Dönüşümü ve Özel Emeklilik Programları, 
(I.Baskı), Ankara. Phoenix Yayınevi, s. 167-184.

44 Y.Beyazıt Önal, (2001). Türkiye’de Bireyse! Özel Emeklilik Sistemi, (I.Baskı), İstanbul, 
TÜGİAD Yayınları.
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Özel emeklilik sistemlerinin bir parçası olan bireysel emeklilik sistemleri 
dünya üzerinde uzun yıllardır uygulanmaktadır. Sistemin uygulandığı ülke 
ekonomileri yüksek miktarda fonların oluşturulması ile canlılık kazanmış ve 
ek istihdam yaratma amacı taşımıştır. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin 
dönüşümünün başladığı dönemde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 
ardından 2001 yılında 4632 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi 
Kanunu” yürürlüğe girmiştir.

4632 sayılı kanunda Bireysel Emeklilik Sisteminin amacı, kamu sosyal 
güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik 
tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir 
sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak 
yaratarak istihdamın arttırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını 
teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan 
bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesidir.

Madde kapsamında, bireysel emeklilik programı, gönüllülük esasına dayalı 
olarak bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarını değerlendirebilecekleri bir 
sistem olarak tanımlamaktadır.

Bireysel emeklilik programı, kamu emeklilik programının ikame etmemekte; 
tamamlayıcı olarak sistemde yer almaktadır. Bireysel emeklilik sisteminin amacı 
sosyal koruma amacından çok programın sağlayacağı ekonomik faydalara 
odaklanmaktır.

Bu çerçevede bireysel emeklilik programından tasarrufların yatırıma 
yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde gelir düzeltici etki beklenmekte; 
program kapsamında oluşacak fonların, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak 
kalkınmaya katkıda bulunması hedeflenmektedir.45 

Özetle Bireysel Emeklilik Sistemi;46
Kişilerin yaşlılıklarında veya çalışamaz duruma geldiklerinde ek bir gelir 
elde etmeye dönük,
Katkılar her bir ferdin, bireysel olarak açılacak hesaplarda takip edildiği, 
Yatırım tutarının ve yatırım şeklinin, katılımcının kendisinin tercihlerine 
göre seçtiği,
Kamu emeklilik sistemlerini tamamlayıcı nitelikte, ama zorunlu kamu 
sigortalarından bağımsız,

• Özel sigorta şirketleri tarafından yönetilen,
Gönüllü katılıma dayalı, bir tasarruf sistemidir.

Bireysel emeklilik sisteminin amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin 
tamamlayıcısı olarak bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma
45 Şenay Gökbayrak, (2010). Refah Devle!inin Dönüşümü ve Özel Emeklilik Programları, 

(I.Baskı), Ankara. Phoenix Yayınevi, s. 189-204.
46 Murat Özbolat, (2004). Türkiye’de Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, (1.Baskı), 

Ankara, Detay Yayıncılık, s.66.
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yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin 
yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın arttırılması ve 
ekonomik kalkınmaya katkıda bulunanlar arasında gönüllü katılmaya dayalı ve 
belirlenmiş katkı esasına göre oluşan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi 
ve denetlenmesidir.

Buradan hareketle sistemden beklenen bazı faydalar vardır. Buna göre;47
Alt yapı yatırımları için gereken uzun vadeli fonların oluşması,

• Kamunun uzun vadeli borçlanmasına olumlu etkisi,
Tasarruf eğilimine olumlu katkısı,
Özelleştirme ve hisse senetlerinin halka arzının hızlanması,

• Emekliliğe yönelik tasarrufların mali sisteme akması ve kayıtlılığın
teşviki,
Sermaye piyasalarının derinlik kazanması,
Bireylere yatırımlarını kontrol edebilecekleri güvenli bir ortam yaratması,

Bu faydaların ortaya çıkması sistemin doğru kurulmasına, teşvik edilmesine 
ve denetlenmesine bağlıdır.

Şekil 1: Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyiş Yapısı

Kaynak: Bacak, 2005:166
47 Yusuf Demir, Ali Yavuz. (2004). "Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasalarına Etkisi 

ve Sistemin Gelişmesinde Vergisel Teşviklerin Önemi”, Süleyman DemireI Üniversitesi İ.İ.B.F 
Dergisi, C.9, S .l, s.286.
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Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye için yeni bir konudur. Dolayısıyla da 
yürürlüğe girdiği günden beri üzerinde yoğıın tartışmalar yaşanmıştır. Bireysel 
Emeklilik bir sigorta mıdır yoksa tasarruf sistemi midir? Bireysel emeklilik 
bireylerin emekliliklerinde ek bir gelir elde etmesi için düzenlenmiş bir tasarruf 
sistemidir.48 Bireysel Emeklilik Sisteminin Türkiye için yeni bir konu olmasından 
ötürü 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 
yürürlüğe girmesinden sonra Bireysel Emeklilik Sistemini de kapsam altına alan 
çeşitli değerlendirmeler yapılmış, görüşler bildirilmiş, raporlar yayınlanmıştır. Bu 
raporların en önemlilerinden biri de TÜSİAD tarafından 2004 yılında yayınlanan 
“Ttirk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Alternatif Stratejiler” 
başlıklı rapordur. Rapor Türk sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu krize 
yönelik çıkarımlarda bulunmuş ve emeklilik sistemleri üzerine alternatif bir 
model geliştirmiştir. Bireysel Emeklilik Sistemi de bu alternatif model içerisinde 
yerini almıştır. TÜSİAD’m yayınladığı bu raporda önerdiği reform sosyal 
güvenlik sisteminin değil sadece emeklilik kurumlarının yeniden yapılandırılması 
üzerindedir. Sağlık sigortası ile ilgili konular kapsam dışı bırakılmıştır.

TÜSİAD’m önerdiği alternatif model Dünya Bankası’mıı geliştirdiği 3 
Ayaklı Emeklilik Sistemi ile paralellik taşımaktadır. “Yeni Emeklilik Sistemi” 
olarak adlandırılan bu alternatif modelin gelişmekte olan ülkelerde emeklilik 
sistemlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik genel gelişme eğilimine ve 
tercihlere uygun olduğu belirtilmiştir. Raporda geliştirilen sistemin birinci 
ayağında emekli olan herkese asgari bir yaşam standardı sağlama görevini 
üstlenen bir kurumun yer alması düşünülmüştür. Sistemin başarısı için mevcut 
sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatı altında toplanması öncelikli unsur 
olarak sayılmıştır. Sistemin ikinci ayağında yer alan emeklilik kurumlan, bireysel 
tasarruf ve fonlama esasına göre çalışan kurumlar olacaktır. Fonların mülkiyeti 
ve yönetimi bireylerin kontrolünde olacaktır. Kurumların faaliyetleri 4632 sayılı 
yasa çerçevesinde bir organizasyon ve kurumsal yapı esas alınarak yürütülecektir. 
Modelin üçüncü ayağı ise halen bireysel emeklilik şirketleri adı altında faaliyet 
gösteren ve tamamen gönüllülük esasına göre çalışan kurumlar yer alacaktır.

Çalışına esasları mevcut sistem ile benzer olacaktır. TÜSİAD’ın raporu 
bütünüyle sosyal güvenlik sistemindeki devletin arka planda bırakılıp 
bireyselleşmenin ön plana çıktığı yeni modeli desteklediği, Bireysel Emeklilik 
Sisteminin de bu yeni modeli yerine oturmasında önemli bir rol oynayacağını 
ortaya koymaktadır. Yeni sistemin hayata geçirilmesi halinde hem sigortalı hem 
de işveren primlerinde önemli bir oranda düşüş yaşanacağı beklentisi vardır. 
Primlerdeki bu düşüş beraberinde istihdam artışına neden olacak ve kayıt dişilik
48 Murat Özbolat, (2004). Türkiye 'de HayaI Sigortaları ve BireyseI Emeklilik Sistemi, ( I .Baskı),

Ankara, Detay Yayıncılık, s.69-72.
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cazibesini yitirecektir. Ayrıca biriken fonların toplam tasarrufa katkı yapacağı ve 
böylece ekonomik büyümenin ivme kazanacağı yönünde bir beklenti mevcuttur.49 
TÜSİAD’ın sistemin lehinde belirttiği görüşlere paralel olarak sistem lehinde 
başka görüşler dc ortaya çıkmıştır. Buna göre Bireysel Emeklilik Sisteminin 
üçüncü ayağı oluşturması sebebiyle zorunlu kamu sosyal güvenlik rejimlerinin 
yetersizliklerini gidereceğini, sistem içinde yer alan bireye ek bir emekli aylığı ile 
daha iyi bir güvence sağlayacağım, bireysel sorumluluk ve tasarruf eğilimlerini 
arttıracağını savunan görüşler ortaya atılmıştır. Bütün bunlara paralel olarak 
sistemin aleyhinde de görüşler oluşmuştur. Aleyhteki görüşler emeklilik fonlarının 
uluslararası mali piyasalarda dengesizlik yarattığı için tehlikeli olduğu görüşünde 
birleşmiştir. Ayrıca fonlar, istenilen amacın gerçekleştirilmesi açısından da fazla 
etkili değildir; çünkü mali performansları yetersizdir.50

Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik lehteki ve aleyhteki görüşler haricinde 
bir diğer eleştiri konusu da TÜSİAD’ın geliştirdiği yeni sistem ve alternatif 
modele yöneliktir. 2004 yılında yayınlanan TÜSİAD raporu 1994 yılında Dünya 
Bankası tarafından yayınlanan rapor ile paralellik taşımaktadır. İki rapor arasında 
geçen 10 yıllık süre zarfında Dünya Bankası’nm geliştirdiği model yoğun 
eleştirilere maruz kalmıştır ancak bir o kadar da uygulama alanı bulmuştur. 
TÜSİAD raporunun içeriği dikkatle incelendiğinde Dünya Bankası’na yöneltilen 
eleştirilerden etkilenmemiş olduğu göze çarpmaktadır. TÜSİAD radikal bir 
değişimden yana olduğunu ortaya koymuştur. Ancak dönemin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Murat Başcsgioğlıı SSK’nın alacaklarını tahsil etmesi halinde 
bir mucizenin gerçekleşeceğini ve yüksek kayıt dişilik oranına rağmen devletten 
bir katkı almadan devamlılığını sürdürebileceğini belirtmiştir (Birgün Gazetesi, 
24.11.2004). TÜSİAD raporu ise, insanlara refah, ekonomiye de büyüme ve 
zenginlik getirecek 3 ayaklı sistemin mucizevî izdüşümleri ile ilgilenmektedir. 
Raporda önerilen sistemin gelir adaletsizliği yaratıcı etkileri üzerinde durulmadan 
geçiş maliyetinin azametini de önemsememe yoluna gidilmiştir. Çok fazla iyimser 
olarak nitelendirilen rapora karşın hükümetin geliştirdiği politikalar dönüşüm 
sürecini parametrik sınırlar içinde tutmuştur.51

Bireysel Em eklilik Sisteminin Kurumsal Yapısı
4632 sayılı kanun Bireysel Emeklilik Sistemine özgü bir kurumsal yapı 

oluşturmuştur. Hazine Müsteşarlığı ve bağlı bulunduğu Bakanlık, sistemin 
işleyişinde görevli ve yetkili kılınmıştır. Ayrıca bireysel emeklilik politikalarını
49 TÜSİAD, (2004). Türk Emeklilik Sisteminde Reform: Mevcut Durum ve Stratejiler, İstanbul, 

TÜSİAD Yayınları.
50 Ali Güzel ve Ali Rıza Okur. (2004), Sosyal Güvenlik Hukuku, (II.B asım ), İstanbul, Beta 

Yayınları.
51 Emre Alper, (2004). “Emeklilik Reformları: Dünya Bankası, AB ve Türkiye”, Boğaziçi 

Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Araştırma Raporu, İstanbul.
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belirlemek ve bunların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda 
önerilerde bulunmak ve mevzuat düzenlemeleri hakkında tavsiye niteliğinde karar 
almak üzere, Hazine Müsteşarının başkanlığında, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Müsteşarlık ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer temsilcinin katıldığı, 
“Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. Danışma Kurulu, en az 
üç ayda bir Hazine Müsteşarı tarafından önerilen ve Başkan tarafından belirlenen 
tarih ve gündemle olağan olarak toplanarak, yetki alanına giren konularda tavsiye 
niteliğinde kararlar alacaktır. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu üyelerinin 
toplantılara bizzat katılmaları esas olup üyelerin herhangi bir nedenle işlerinden 
geçici veya sürekli olarak ayrılmaları halinde yerlerine vekilleri toplantıya 
katılmaktadır. Olağan toplantılar dışında. Başkanın gerek gördüğü hallerde veya 
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine 
Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilmektedir. BEDK, toplantıya 
çağırılan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanmakta ve çekimser oyun 
kullanılamadığı toplantıda kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu 
ile alınmaktadır. Bunların dışında “emeklilik şirketleri” ve “bireysel emeklilik 
aracıları” kurumsal yapının önemli unsurlarıdır.52

Bireysel emeklilik sisteminde faaliyeti gerçekleştiren emeklilik şirketleridir. 
Rekabete açık olması nedeniyle birden fazla olması gerekir. Emeklilik şirketi, 
4632 Sayılı Kanun’a göre kurulan ve bireysel emeklilik sisteminde faaliyet 
göstermek üzere 4632 Sayılı Kanun’la kurulan emeklilik branşında ruhsat almış 
şirkettir. Hayat ve ferdi kaza sigortaları branşlarında da ruhsal alabilen emeklilik 
şirketlerinin her bir branş için hesapları ayrı tutması gerekmektedir. 168 İstisnalar 
hariç olmak üzere, 4632 Sayılı Kanun kapsamında bulunmayan gerçek ve tüzel 
kişiler, söz konusu kanım kapsamında faaliyette bulundukları izlenimi verecek 
şekilde “Emeklilik”, “Emeklilik Planı”, “Emeklilik Fonu”, “Emeklilik Yatırım 
Fonu” gibi kavramları veya aynı işlevi gören ifadeleri kullanamamaktadır Aksi 
halde ilgili gerçek veya tüzel kişiler idari para cezası ile cezalandırılmaktadır. Söz 
konusu kavramları kullanılabilecek olan emeklilik şirketinin kuruluşu. Hazine 
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın iznine tabi olup emeklilik şirketinin 
kuruluşu için Hazine Müsteşarlığı’na dilekçe ile başvurulması gerekmektedir.5-1 
Bireysel emeklilik aracıları ise her ne ad altında olursa olsun, herhangi bir 
emeklilik şirketine bağlı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, daimi bir surette 
emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları 
emeklilik şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

52 Ali Güzel ve Ali Rıza Okur, (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku, (11.Basını), İstanbul, Beta 
Yayınları.

53 Murat Özbolat, (2004). Türkiye'de Hayal Sigortaları ve BireyseI Emeklilik Sistemi, (1.Baskı), 
Ankara, Detay Yayıncılık.
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Bireysel Em eklilik Sistemine Katılm a ve Hak Kazanma Koşulları
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip her kişi, bireysel emeklilik 

şirketi ile sözleşme imzalamak şartıyla, bireysel emeklilik sistemine katılabilir. 
Bunun dışında mevzuatta sisteme katılmak için ilave bir şart yoktur. Emeklilik 
sözleşmesi, şekil ve şartların müsteşarlık tarafından belirlendiği katılımcının 
sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların 
ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda 
yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin 
esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak 
katılımcı ve şirketin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.54 Diğer bir anlatımla 
emeklilik sözleşmesinde, katılımcılar ve varsa işverenleri tarafından ödenecek 
asgari katkı tutarı veya oranı, ödeme dönemleri, ödeme süreleri, kesilecek masraf 
paylan, katkıların hangi tür emeklilik yatırım fonunda değerlendirileceği gibi 
konularda ilgili tarafların hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

Emeklilikşirketleri,emekliliksözleşmesindeaçıkçabelirtilmişolmakkaydıyla, 
ilk kez sisteme dâhil olan ve bireysel emeklilik hesabı açtıran katılımcılardan, 
giriş aidatı talep edebilirler. Bireysel Emeklilik Kanunu’nda, giriş aidatlarının, 
azami bir yıl içinde taksitler içinde ödenebileceği hükme bağlanmıştır. Emeklilik 
sözleşmesinin tarafları; bireysel emeklilik sözleşmesine katkı yapan veya adına 
şirket nezdindc bireysel emeklilik hesabı açılan katılımcı ile emeklilik şirketidir. 
Katkı payının bir bölümünü de olsa ödeyerek katılımcının nam ve hesabına 
emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesini akdeden kişiler de katılımcı ile birlikte 
taraf olmaktadır. Emeklilik şirketi, bireysel emeklilik sistemine girmek isteyen 
katılımcının, emekliliğe yönelik beklentilerine, ortalama gelir düzeyine, kamu 
sosyal güvenlik sistemine dâhil olmalarına göre uygun teklifi hazırlar ve bu teklife 
uygun tanıtım kılavuzunu katılımcıya sunar. Katılımcı kabul etmesi halinde teklif 
formunu imzalar. Emeklilik sözleşmesi, katkı payının şirket hesaplarına intikal 
ettiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.55 Emeklilik şirketi katılımcılardan sisteme 
ilk girişleri sırasında veya yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırmaları halinde 
“giriş aidatı” talep edebilir. Giriş aidatı asgari ücretin aylık tutarını aşamaz. Söz 
konusu giriş aidatları bireysel emeklilik hesabına ödenen katilardan ayrı olarak 
en fazla bir yıl içinde taksitler halinde de ödenebilir.

Sözleşme döneminde, risk getiri profili ile katılımcının yatırımlarında ne kadar 
risk almak istediği araştırılmaktadır. Bu araştınna sonucunda katılımcı riskliden 
sabit getirili az riskli fonlara kadar bir tip fon seçebilmektedir. Emeklilik şirketi, 
katkı payları ile ilgili olarak yasal kesintiyi yaptıktan sonra tasarrufları bağımsız 
portföy yönetim şirketine yönlendirilerek bu şirketler tarafından yönetilmektedir.
54 Özbolat, (2004). s.76.
55 Ali Erol vc Ahmet Yıldırım. (2004). Tüm Yönleriyle Bireysel Emeklilik Sistemi, (2.Baskı),

Ankara. Yaklaşım Yayınları.
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Sistemde güvence olarak fonlar her gün Takasbank’a bloke edilmektedir. 
Katılımcılar her an, emeklilik şirketlerinden Takasbank’m verilerinden veya yeni 
sistemin denetimi için kurulmuş olan Emeklilik Gözetim Merkezi bilgilerinden 
tasarruflarını son durumlarını öğrenebilmekte ve kontrolünü yapabilmektedir.

Katılımcı sisteme giriş tarihinden itibaren en az on yıl sistemde kalmak koşulu 
ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Katılımcının en az on 
yıl sistemde kalma koşulunu yerine getirmiş olması için, birikimlerini almaksızın ilk 
emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bireysel emeklilik sisteminde 
on tam yıl kalması ve 011 yıl süreyle asgari katkı payı ödemesi gerekmektedir. 
Emeklilik planları dâhilinde on yıllık asgari katkı payı ödemesine karşılık gelecek 
toplu katkı payı tutarının ödemesi de yeterli kabul edilmektedir. Katılımcının aynı 
emeklilik şirketinde veya başka bir emeklilik şirketinde birden fazla emeklilik 
sözleşmesi akdetmiş olması halinde ise, katılımcının tüm emeklilik sözleşmelerinden 
emekliliğe hak kazanabilmesi için en az bir emeklilik sözleşmesinden emekliliğe 
hak kazanmış olması yeterli olmaktadır. Başka bir emeklilik şirketine birikimlerin 
aktarılması sonucu düzenlenecek yeni emeklilik sözleşmeleri ile emekliliğe hak 
kazanabilmesi için gereken sürenin hesaplanmasında aktarıma esas olan emeklilik 
sözleşmesinin ilk yürürlük tarihi esas alınmaktadır.56

Bireysel Em eklilik Sisteminin Katılım cılara Sunduğu Em eklilik 
Çeşitleri

Emeklilik şirketi, emeklilik sözleşmesi gereği emekliliğe hak kazanacağı 
tarihi yönetmelik gereği en geç bir ay önce katılımcıya bildirmek zorundadır. 
Emekliliğe hak kazanan katılımcı tercihine göre birikimini;

• Toplu para,
Aylık, üçer aylık, altışar aylık veya yıllık şeklinde düzenli maaş,
Kısmen toplu para, kısmen maaş,

şeklinde alabilir.
Emekliliğe hak kazanan katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki 

birikimlerinin bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı 
yıllık gelir sigortası sözleşmesi hükümlerine göre kendisine maaş bağlanmasını 
isteyebilmektedir. Emeklilik şirketi, katılımcının kısmen veya tamamen ödeme 
talebini, katılımcının emeklilik sözleşmesi gereği emekliliğe hak kazandığı 
tarihten itibaren yedi iş günü içinde yerine getirmek zorundadır. Emekliliğe 
hak kazanan katılımcının birikimlerinin kendisine ödenmesini talep etmesi 
veya başka bir emeklilik şirketi veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigorta 
sözleşmesi yapması halinde, katılımcının hesabındaki birikimler herhangi 
bir kesinti yapılmadan yazılı bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içinde 
kendisine ödenmekte veya ilgili şirkete aktarılmaktadır. Emeklilik şirketi, söz
56 A l i  Güzel ve A l i  Rıza Okur, (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku, (II.B asım ), İstanbul, Beta

Yayınları.
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konusu aktarma yükümlülüğünü yedi iş günü içinde yerine getirmediğinde, ihtara 
gerek kalmaksızın kendiliğinden mütemerrit hala gelmektedir. Bu durumda 
uygulanacak aylık temerrüt faizi, katılımcının dâhil olacağı fonun son aylık 
getirisinin iki katından az olamamaktadır (4632 sayılı Kanun, md. 6).

Emeklilik sözleşmesi süresi içerisinde, katılımcının vefat etmesi halinde 
lehtarı, sürekli iş göremezlik durumunun ortaya çıkması halinde ise katılımcı, 
bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir. 
Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunması 
halinde ise, bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi 
hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. Emeklilik sözleşmesi süresi içerisinde 
hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar, ödemeyi gerektiren tarihten itibaren 10 
yıl içinde hak sahipleri tarafından aranmamış ise, lO.yılı takip eden yılbaşından 
itibaren altı ay içerisinde hak sahiplerinin adı soyadı ve hak kazandıkları para 
miktarını gösteren bir cetvel ile Müsteşarlık emrine T.C Merkez Bankasına 
aktarılır. Merkez Bankasına aktarılan bu paralar iki yıl içinde sahipleri tarafından 
talep edilmezse Hâzineye gelir olarak kaydedilmektedir.57

Bireysel Em eklilik Sistemine Tanınan Vergi Avantajları
Bireysel emeklilik fonlarının ekonomi içerisinde ağırlık kazanmaları, 

kendilerinden beklenilen sosyal ve iktisadi faydaları üretmeleri için çalışanların 
tasarruflarını bu fonlara çekecek ve tasarruf eğilimini arttıracak vergi teşviklerine 
ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, bireysel emeklilik sistemlerinin gelişmesinde 
temel faktör çalışan ve-veya işverence yatırılan katkı paylarının emeklilik 
fonlarınca elde edilen gelirlerin ve emeklilik dönemlerinde katılımcıya yapılan 
ödemelerin vergilendirilmesindeki teşvikler önem kazanmaktadır.5S Ancak sistemin 
yüksek gelir gruplarını kapsama alması halinde, sağlanan vergi avantajları, düşük 
gelirlerden yüksek gelirlere doğru bir gelir transferine yol açabilecektir. Bireysel 
Emeklilik Sistemine vergi avantajı 4697 sayılı “Bazı Vergi Kanunlarından 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sağlanmıştır. Söz konusun avantaj, 
katkı paylarını, gelir ve aylıkları, emeklilik fonlarının değerlendirilmesi ve sistemle 
ilgili işlemleri kapsamaktadır.59 Söz konusu işlemler:60
57 Murat Özbolat, (2004). Türkiye'de Hayat Sigortalan ve Bireyse! Emeklilik Sistemi, (1 .Baskı), 

Ankara, Detay Yayıncılık, s.76-77.
58 Yusuf Demir ve Ali Yavuz, (2004). “ Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasalarına Etkisi 

ve Sistemin Gelişmesinde Vergisel Teşviklerin Önemi”, Süleyman DemireI Üniversitesi İ.İ.B.F 
Deıgisi, C.9, S. 1, s.292.

59 Ali Güzel ve Ali Rıza Okur. (2004). Sosyal Güvenlik Hukııkıı, (II.B asını), İstanbul, Beta 
Yayınları.

60 Murat Özbolat, (2004). Türkiye 'de Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi, (1 .Baskı), 
Ankara, Detay Yayıncılık, s.87-88.
Ali Erol ve Ahmet Yıldırım, (2004). Tiinı Yünleriyle BireyseI Emeklilik Sistemi, (2.Baskı), 
Ankara, Yaklaşım Yayınları.
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Ücretli bir çalışan veya beyan usulü vergi ödeyen bir kişi; kendisi, eşi ve 
bakmakla yükümlü olduğu çocukları adına ödediği katkı paylarını belirli sınırlar 
içerisinde vergi matrahından indirebilmektedir. Bireysel emeklilik şirketine, 
katılımcılar tarafından ödenecek katkı payları, ödendiği ayda elde edilen ücretin 
% 10’unu aşmamak ve yıllık tutarı da asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmemek 
kaydıyla, gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılabilecektir.

4697 sayılı Kanun’la, Bakanlar Kurulu söz konusu oranı %20 oranına kadar 
artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek 
üzere yeniden belirlemeye yetkili kılınmıştır. Şahıs sigortaları için ödenen 
primlerdeki % 5’lik vergi istisnası, hem bireysel emeklilik hem de şahıs sigortası 
ödemelerinin yapıldığı durumda toplam %10’u geçememektedir

Çalışanlar adına işverenlerce bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı 
payları, bordroyla ilişkilendirilmeksizin, onların vergi matrahının tespitinde, 
gider olarak indirilebilecektir. Ancak, 4697 sayılı Kanun’la, işverenlerce gider 
olarak dikkate alınacak tutar ile çalışan tarafından indirim konusu yapılan katkı 
payı tutarı toplamının, çalışanın, katkı paylarının ödendiği aydaki ücretinin % 
10’unu ve herhalde yıllık tutarının brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçemeyecek 
şekilde işverenlerin kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Bireysel emeklilik için sağlanan diğer bir vergi avantajına göre ise, Gelir 
Vergisi Kaııunu’na 4697 sayılı Kanun’la eklenen Mükerrer 21’inci madde 
hükmü ile, 07.10.2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bireysel emeklilik 
sisteminden emeklilik hakkı kazananlara yapılan ödemelerin (toptan ödeme veya 
aylık ödemeleri) % 25’i, gelir vergisinden istisna edilmiş bulunmaktadır. Bireysel 
emeklilik sisteminde emekliliğe hak kazananların veya vefat, maluliyet veya 
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanların toplam birikimlerinin %25’i vergiden 
muaf olup kalan %75 üzerinden %5 stopaj kesilmektedir. Yani, toplam birikimler 
üzerinden %3,75 oranında stopaj kesintisi yapılmaktadır.

Bireysel emeklilik sisteminde 10 yılım doldurup 56 yaşını doldurmadan 
sistemden ayrılanların tüm birikimlerinin % 10’ıı, 10 yılını doldurmadan sistemden 
ayrılanların tüm birikimlerinin %15’i stopaja tabi olmaktadır. Ayrıca, tek primli 
yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden muaf 
tutulmaktadır.

Bireysel Em eklilik Sisteminin Değerlendirilmesi
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemine katılım vergi düzenlemeleri ile 

özendirilmeye çalışılmış ancak gelişmiş ülkeler ile kıyaslama yapıldığında sisteme 
yönelik birtakım yetersizlikler göze çarpmaktadır. Ayrıca vergi düzenlemelerinde 
sıkça görülen değişiklikler de sistemden beklenen faydayı azaltmaktadır.61
61 Yusuf Demir ve AH Yavuz, (2004). “Bireysel Emeklilik Sisteminin Sermaye Piyasalarına Etkisi 

ve Sistemin Gelişmesinde Vergisel Teşviklerin Önemi”, Süleyman DemireI Üniversitesi İ.İ.B.F 
Dergisi. € .9 , S. 1, s.292-296.
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2003 yılında hayata geçen bireysel emeklilik sistemi sekiz yıllık süre zarfında 
henüz detaylı inceleme yapacak ve bunun sonuçlarını değerlendirebilecek 
kadar yeterli olgunluğa erişmemiştir. Ancak genel bir tablo çerçevesinde 
değerlendirmeler yapmak mümkündür.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili 
mevzuat uyarınca Hazine Müsteşarlığının görev ve yetkilendirmesi çerçevesinde 
kurulan “Emeklilik Gözetim Merkezi”nin yayınladığı raporlar Bireysel 
Emeklilik Sisteminin değerlendirilmesi açısından büyük fayda sağlamaktadır. 
Bireysel emekliliği teşvik etine amacı ile geliştirilen sistemin 2005 ile 2008 
yıllarındaki rakamlarına bakıldığında sistem hakkında önemli değerlendirmeler 
yapılabilmektedir.

Kapsam oranı geçen yıllar itibari ile önemli ölçüde artış göstermiştir. Kapsam 
oranlarına bakıldığında 2005 yılında sisteme kayıtlı olan katılımcı sayısı 672.000 
civarında iken bu sayı 2008 yılı itibari ile yaklaşık olarak 1,750.000’e yükselmiştir. 
Dolayısıyla da sisteme katılım sayısı 3 senelik süre zarfında 1.000.000 kişi 
artmıştır. Buna paralel olarak 2005 yılında kurulmuş olan sözleşme sayısı 714.000 
civarında iken, bu sayı 2008 itibari ile yaklaşık olarak 2.600.000’e yükselmiştir.

Ancak 2008 yılı sonu itibari ile kurulmuş olan sözleşmelerin yaklaşık olarak 
755.000'i sona ermiş ve yürürlükteki sözleşme sayısı yaklaşık olarak 1,900.000’e 
gerilemiştir. Kapsamın gözle görülür biçimde artmasının en büyük nedenlerinden 
biri sistemin katılımcılara getirdiği vergi avantajlarıdır. Ayrıca sistemin bir 
tasarruf aracı olarak çekiciliği ve son dönüşüm politikaları da sisteme katılım 
yönünde olumlu izlenimler yaratmaktadır.

Bireysel emeklilik sistemine katılımcıların ağırlıklı olarak genç nüfustan 
olduğu gözlenmektedir ancak yaş ilerledikçe bu oranın düştüğü gözlenmektedir. 
Tablo 6’da da görüldüğü üzere 25 yaş altı genç nüfusun katılımında yıllar itibari 
ile gerilediği görülmektedir.

Genç nüfusun işsizliği ve çalışma hayatına ilk defa adım atıldığında herhangi 
bir yatırım ve tasarruf düşüncesinin olmaması genç nüfustaki katılım oranının 
gerilemesine yol açmıştır. İleriki yaşlarda kıdem ve tecrübenin artması ile beraber 
sisteme katılım artmaktadır.

Tablo 6: BES’e Katılanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (%)

Yıllar
Yaş Aralığı

25 yaş altı 35-44 yaş 45-55 yaş 56 yaş üstü Toplam
2005 8,58 40,67 14,91 2,25 100
2006 7 40 16 3 100
2007 7 41 16 3 100
2008 7 38 17 4 100

K aynak: EGM 2005-2008 verilerinden derlenmiştir.
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Gelir gruplan açısından sistemin kapsamına bakıldığında; gelir grupları 
brüt asgari ücret ve katları hesaplanarak belirlenmiştir. Buna göre geliri brüt 
asgari ücretin altında olanlar (Gelir < 488 YTL) 2005 yılında sistemin %14’iinü 
oluştururken bu oran (Gelir < 608 YTL) 2008 yılı itibari ile %0,6’ya düşmüştür. 
%10’dan da fazla olan bu azalma dikkat çekicidir. 2005 yılında geliri brüt 
asgari ücret ile brüt asgari ücretin iki katı arasında olanlar (488 YTL<Gelir<976 
YTL) sistemin %19’unu oluştururken 2008 yılı itibari ile aynı gelir grubu 
(608<Gelir< 1216) sistemin %15’ini oluşturmuştur. 3 yıl içinde bu gelir grubunda 
da %4’lük bir azalma meydana gelmiştir.

Geliri brüt asgari ücretin iki katı ve üç katı arasında yer alan gelir grubu (976 
YTL<Gelir<1464) 2005 yılı itibari ile sistemi oluşturan en geniş gelir grubudur. 
2005 yılında %45 olarak ölçülen bu oran 2008 yılı itibari ile aynı gelir grubu 
için (1216 YTL<Gelir< 1824) %68,6 olarak ölçülmüş ve 2008 yılı için de sistemi 
oluşturan en geniş gelir grubu olmuştur. 3 yıllık süre zarfında %23’liik bir artış 
gözlenmiştir. Geliri brüt asgari ücretin üç katı ile altı katı arasında olan gelir grubu 
(1464 YTL<Gelir<2928 YTL) sistemin %7’sini oluştururken aynı gelir grubu 
2008 yılı için (1824 YTL<Gelir<3648 YTL) sistemin %1,8’ini oluşturmuştur. 3 
yıllık sürede bu gelir grubu için %6’ya yakın bir azalma meydana gelmiştir.

Geliri brüt asgari ücretin altı katı ve on katı arasında olan gelir grubu (2928 
YTL<Gelir<4880 YTL) 2005 yılında sistemin % 11 ’ini meydana getirirken, aynı 
gelir grubu (3648 YTL<Gelir<6080 YTL) 2008 yılı itibari ile sistemin %8’ini 
oluşturmuştur. Son olarak geliri brüt asgari ücretin on katından fazla olan gelir 
grubu (4880 YTL<Gelir) 2005 yılında sistemin %4’ünü oluştururken, aynı gelir 
grubu (6080 YTL<Gelir) 2008 yılında sistemin %4,8’ini oluşturmuştur.

Rakamlar analiz edildiğinde geliri brüt asgari ücretin altında olan gelir 
grubunda büyük oranda sistemden ayrılma söz konusu iken, orta seviyede gelire 
sahip olan kesim sistemin iskeletini oluşturmaktadır. Üst düzeyde gelire sahip 
gruplar ise sisteme katılmayı çok fazla tercih etmemektedir. Katılımcıların mesleki 
dağılımlarına bakıldığında ise serbest meslek çalışanlarının ilk sırada geldiği 
görülür. Serbest meslek çalışanları 2005 yılı itibari ile %28 oranında sistemi 
oluştururken bu rakam 2008 yılı itibari ile %33’c yükselmiştir. İkinci sırada 
ev hanımları gelmektedir. 2005 yılı itibari ile ev hanımları sistemin %20’siııi 
oluştururken bu rakam 2008 yılında %15’e gerilemiştir. Üçüncü sırada ise işçiler 
yer almaktadır. İşçiler 2005 yılında sistemin %10’unıın meydana getirirken 2008 
yılında bu rakam %13 olarak ölçülmüştür.62 Genel olarak bakıldığında yapılan 
sözleşmeler gereğince bireysel emeklilik sistemine katılımın arttığı görülmektedir. 
Bu artış coğrafi bölgelere de yansımıştır. Türkiye’nin en çok sanayileşmiş bölgesi 
olan Marmara Bölgesinde sisteme katılım Türkiye genelinde ilk sırada yer almıştır. 
Genç nüfusun işsizlik oranının %25’in üzerinde seyretmesine rağmen sisteme
62 EGM, (2005), (2008). BireyseI Emeklilik Gelişim Raporu. İstanbul.
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katılım açısından en yüksek talep genç nüfustan gelmektedir. Bireysel emekliliğin 
bir yatırım aracı olarak görülmesi ve ek bir gelir sağlaması bakımından genç nüfus 
sisteme katılmayı tercih etmiştir. Sisteme katılanların gelir dağılımı açısından oranı 
ve değişimi de Şekil 2 ve Şekil 3’tc gösterilmiştir.

Kaynak: EGM, 2005 verilerinden derlenmiştir.

Bireysel emeklilik sistemi ile gelir dağılım birlikte düşünüldüğünde ortaya 
çok farklı sonuçlar çıkmaktadır. Gelir dağılımları açısından bireysel emeklilik
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sistemine katılım incelendiğinde orta ve üst gelir grubuna dâhil olan kesimin 
sistemden daha fazla yararlandığı görülmektedir. Diğer bir deyişle orta ve üst 
gelir grupları için geliştirilmiş olan bireysel emeklilik sistemi rakamlar itibari ile 
bunu doğrulamaktadır ancak burada tartışılması gereken nokta sistemin bu şekilde 
devam etmesi halinde zamanla gelir adaletsizliğini derinleştirecek olmasıdır. 
Alt gelir grubundaki bireyler ancak kendi asgari geçimlerini sağlayacak kadar 
bir gelir elde etmektedir ve bu gelir grubunda yer alanların bireysel emeklilik 
sistemine katılmalarını beklemek yanlış olacaktır. Bireysel emeklilik sistemi 
kuruluş itibari ile bir tasarruf aracıdır ve bireylere emeklilik yıllarında ek gelir 
sağlama amacı taşımaktadır. Bu şekilde düşünüldüğü zaman sistem avantajlı bir 
durum yaratmaktadır ancak gelir dağılımına göre sisteme katılım incelendiğinde 
sistemin bazı dezavantajlar doğuracağı görülmektedir. Orta ve üst düzey gelir 
grubu sisteme katılım ve katkı payı ödeme konusunda bir sıkıntı çekmeyecektir. 
Bu sayede de emeklilik dönemlerinde daha fazla emeklilik geliri elde edecektir. 
Alt gelir grubuna dâhil olan bireyler ise bireysel emeklilik sisteminin katkı 
paylarını ödemede sıkıntı çekeceğinden zaman içinde sistemden ayrılma yolunu 
tercih edecektir. Alt gelir grubu ile orta-üst gelir grubu arasında var olan gelire 
dayalı farklılıklar artarak büyümeye devam edecektir, hedeflenen orta-üst düzey 
gelir gruplarında sonuç günümüz itibari ile olumlu görünmektedir. Bundan 
sonra atılacak adımlar alt gelir gruplarına yönelik olmalıdır. Alt gelir gruplarına 
uygulanacak politikalar orta-üst düzey gelir gruplarına uygulanan politikalardan 
farklı olarak, gelir dağılımını adil bir temele oturtmak amacı taşımalıdır. Katkı 
paylarını gelire göre düzenleme, katkı payı ödeme süresini esnek bir zamana 
bağlama gibi uygulamalar dezavantajlı durumları ortadan kaldırmak adına 
geliştirilebilir.

Sonuç

Hiç kuşkusuz ki sanayi toplumuna geçişin ardından bireylerin sosyal risklere 
karşı kendini garantiye almak istemesi neticesinde ortaya çıkan sosyal güvenlik 
sistemleri en büyük kazanımlardan biri olarak görülmektedir. Ancak bu kazanımın 
içeriği zamanla aşınmış ve küresel ekonomik krizlerden doğrudan etkilenmiştir. 
Küresel ekonomik krizlerin yarattığı etkiler sosyal güvenlik sistemlerindeki 
dönüşüm sürecini tetiklemiştir. Sistemlerin içeriğine yönelik yapılan tartışmalarda 
sistemlerin finansal olarak sürdürülebilirliği ilk sırayı almıştır. Küreselleşme 
süreci ile beraber literatüre eklenen yeni çalışma biçimleri de sistemlere olumsuz 
etkide bulunmuştur. Başta Dünya Bankası olmak üzere çeşitli baskı gruplarının 
etkisi ile sosyal güvenlik sistemlerinin dönüşüm süreci başlamıştır. Sosyal refah 
devletinin yükselişe geçtiği 1945-1970 yılları arasındaki dönem kamusal emeklilik 
programlarının ön planda olduğu dönem olarak kabul edilmektedir. 1980’li

9 6 2 B ilsay K uruç’a  A rm ağan



yılların başlarında neo-liberal politikaların özellikle ekonomide ve siyasette 
uygulanmaya başlaması ile özellikle işgücü piyasalarında köklü yapılanmaların 
yaşanmasına temel oluşturmuştur. Küreselleşme süreci ile birlikte yeni çalışma 
biçimlerinin ortaya çıkması dünya üzerinde sendikasızlaşma oranlarında artış 
yaşanmasına neden olmuştur. Küreselleşmenin sendikasızlaşmanın temel 
nedeni olarak görülmesi ile birlikte çalışma hayatı gün geçtikçe enfornıcl 
olmaya başlamıştır. Buna paralel olarak da sosyal güvenlik sistemlerinde 
giderek bireyselleşme ve piyasalaşırıa eğilimleri içine girmiştir. Sosyal güvenlik 
sistemlerinin dönüşümde temel olarak amaçlanan devletin mümkün olduğunca 
kamusal alandan çekilerek sisteme sınırlı bir katkıda bulunması, mesleki emeklilik 
programlarının geliştirilmesi, emekliliğe hak kazanmanın zorlaştırılmasıdır. 
Belirtilen amaçlara yönelik politikalar özel emeklilik programlarının dünya 
genelinde yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır ancak büyük beklentilerle hayata 
geçirilen özel emeklilik programları beklentileri karşılamaktan uzak kalmıştır. 
Özel emeklilik programları ayrıca gelir eşitsizliklerinin de artmasına yol açmıştır.

Sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan dönüşüm süreçleri diğer ülkelerde 
olduğu gibi Türkiye'de de benzerlikler taşımaktadır. Ancak şu bir gerçektir ki 
diğer ülkelere kıyasla Türk sosyal güvenlik sisteminin krizi yapısal ve kurgusal 
nedenlerden kaynaklanmaktadır. 1990’lı yılların başlarına kadar çok ciddi mali ve 
idari sıkıntılar ile karşılaşmayan Türk sosyal güvenlik sistemi ilerleyen yıllarda 
sistemin krize girmesine neden olan çeşitli sorunlar ile yüzleşmek durumunda 
kalmıştır. Bu sorunlar; kapsam darlığı, devlet katkısının yetersizliği, prim 
tahsilatlarının yetersizliği, kayıt dışı uygulamaların çokluğu, erken emeklilik, 
aktif/pasif sigortalı dengesinin bozulması, fonların etkin değerlendirilmemesi, 
kurumlar üzerindeki devlet ağırlık politikalar, kurumların özerkliklerinin 
olmaması ve norm ve standart birliğinin olmaması olarak sayılabilir. Bu 
sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilen politikaların sorunlara ne 
derecede çözüm üreteceği halen tartışma konusudur. Dünya genelinde uygulanan 
politikalar Türkiye için çözüm üretmekte yetersiz kalabilir çünkü dünyadaki 
sosyal güvenlik sistemlerinin sorunları farklıdır. Önceden de belirtildiği gibi 
Türkiye’deki sorunların temelinde yapısal ve kurgusal aksaklıklar yatmaktadır.

Türkiye’de dönüşüm süreci 1990’ların ikinci yarısında başlamış ve günümüz 
itibari ile de son noktasına gelmek üzeredir. 2008 yılında yürürlüğe giren son 
düzenlemeler ile beraber gelir arttırıcı, gider azaltıcı önlemler alınmıştır. 
Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden 
faydalanmasını kolaylaştıracağı düşünülen ancak ağır eleştirilere maruz kalan 
“Genel Sağlık Sigortası” ikinci kere ertelenerek 2012 yılında yürürlüğe girmesi 
planlanmaktadır. Dönüşüm sürecinde atılan en önemli adımlardan biri “Bireysel 
Emeklilik Sisteminin” oluşturulmasıdır. Sistem gelişmiş ülkelerdeki model temel 
alınarak ve bütünüyle sosyal sigorta anlayışından farklı bir zemine oturtularak
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geliştirilmiştir. Ekonomik krizin etkisi ve bireylerin sigorta bilinçlerinin zayıf 
olmasından ötürü sistem gönüllük esasına dayandırılmıştır. Bireysel emeklilik 
sistemi sosyal güvenlik sisteminin alternatifi olarak değil tamamlayıcısı olarak 
oluşturulmuştur. Emeklilik döneminde hayat standartlarını koruyabilmek 
adına çalışma dönemlerinde birikim yapılabilecek gerek ekonomik gerekse 
vergilendirme açısından katılımcılar için avantajlı bir sistemdir ancak her ne 
kadar vergi avantajları getirmesine rağmen sistemin kapsamı dar gelirli gruplar 
arasında sıkıntı yaratmaktadır.

Sonuç olarak Türk sosyal güvenlik sisteminin dönüşümü aşamasında yapılan 
çalışmalar mevcut sorunların bir kısmını ortadan kaldırsa bile tümüyle bir çare 
olmaktan uzaktır. Mevzuattaki değişimler de yakın bir geçmişte yapılmıştır. 
Dolayısıyla da kısa sürede sonuç elde etmek imkânsızdır. Ancak orta ve uzun 
vadede sonuçlar elde edebilmek mümkündür. Olumlu sonuçlara ulaşabilmek 
için de her şeyden önce sisteme ilişkin sorunlar ile sistemin uygulanmasından 
kaynaklı sorunlar birbirinden ayırt edilmelidir. Ve ayrıca gelişmiş ülkelerin 
sosyal güvenlik sistemlerinde var olan sorunların Türkiye’deki sorunlar ile 
benzerlik gösterdiği halde temelde farklı etmenlere dayandığı gerçeği göz ardı 
edilmemelidir. Dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerinin içinde bulunduğu kriz 
ortamı büyük ölçüde nüfusun yaşlanma olgusu ve sistemin finansal açıdan 
sürdürülemeyeceği esasına dayandırıldığı halde Türkiye’de sistemin krizi yapısal 
ve kurgusal nedenlere dayanmaktadır.

Temelinde kuşaklar arası dayanışma ve toplumun yoksul kesimlerine yönelik 
bir kaynak aktarımını barındıran sosyal güvenlik sistemleri, gelirin yeniden 
dağıtılması hususunda dolaylı etkiye sahiptir. Sosyal güvenlik sistemleri 
kapsamında olan bireyler ödedikleri primler ile gerek kuşaklar arasında gerekse 
bireyler arasında bir gelirin yeniden dağıtılmasına aracılık etmektedir ve bu 
sayede sosyal güvenliğin dayanışmacı rolü işlevini yerine getirmiş olmaktadır. 
Türkiye de dâhil dünyada sosyal güvenlik sisteminde dönüşüm yaşayan ülkeler 
hiçbir emeklilik sistemi olmayan bir ülkede emeklilik sistemi uygulamakla, 
yaygın bir emeklilik sistemine sahip bir ülkede uygulamak arasındaki farkı 
dikkate almamaktadır. Dolayısıyla da dönüşüme dair geliştirilen stratejiler gelir 
adaletsizliği yarattığı gibi kuşaklar arası çatışmayı da beraberinde getirmektedir.
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Küreselleşmenin Mali Politikalara Yansıması

İzzettin Önder*

Giriş

Kamu kesimi, tarih boyunca kapitalist süreçte ekonomik alt-yapıdaki 
dönüşümlerin etkisinde ve buna uyumlu olarak gelir ve harcama politikalarında 
değişimler sergileyerek gelişmiştir. Örneğin, kapitalizmin ilk dönemlerinde 
salt zorunlu kamu hizmetleri üretimi ile işlevlendirilmiş olan kamu kesiminin 
boyutları jandarma-devlet görevi ile sınırlandırılmış, kamu gelirleri de sadece 
söz konusu asgarî hizmetlerin görülebilmesi amacıyla gerekli kaynakların 
sağlanabilmesi için devreye sokulmuştur. Zaman içinde kapitalizmin gelişmesi 
ile gelir dağılımının bozulması ve sosyal düzenin sarsılması tehlikesi karşısında 
kamu kesiminde “sosyal işlev ” görüşü geliştirilmiş ve harcamalar kadar vergilerin 
de “sosyal am açlı” olarak kullanılması yoluna gidilmiştir. 1929 Krizi’nde ise 
yaşanan ekonomik çöküş ve derin işsizlikle mücadele görevi de kamu kesimine 
yüklenerek, Keynes teorisi temelinde kamu harcama ve gelir sistemini kapsayan 
“maliye politikası ” araçları yükseltilmiştir.

Çağımızın uluslararası ekonomik yapılanmasında önemli değişikliği 
simgeleyen küreselleşme olgusu ulusal malî sistem ve felsefelerde çok ciddi 
değişimlere neden olmuştur. Ulus-devlet sınırları içinde oluşan değişimlerin 
1970’lerin ortalarından itibaren ulus ötesine taşınmasına yol açan merkez kapitalist 
ekonomilerdeki kâr sıkışıklığı, ulusal kamu kesimi yapılarına da yansıyarak vergi 
ve harcama politikalarında ciddi değişikliklere yol açmıştır. Küreselleşme olgusu 
çerçevesinde ulusal ekonomilerin hareket ve etki kabiliyetinin ulusal sınırların 
ötesine taşımasına bağlı olarak, üretici alt-yapının kamu kesimi ve politikaları 
üzerindeki etkisi, hükümetlerin göreli bağımsızlık sınırlarını daraltırcasına 
ulus devlet dönemindekine oranla çok daha güçlü olmuştur. Şöyle ki, ulus 
devlet dönemlerinde mikro ve makro etkileri ile ekonomi üzerinde aktif başat 
düzenleyici olarak görülen kamu kesimi,1 küreselleşme etkisi altında bizzat 
şekillenerek görece pasif konuma geçmiş bulunmaktadır. Makalede bu boyutu 
ile incelenecek olan kamu kesiminin malî faaliyeti, keynesgil anlamda “maliye

* Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi, 
e-posta: izzettinonder@yahoo.com

1 Musgrave, Richard A. (1959): The Theory o f  Public Finance, McGraw-Hill, New York 
ve Stiglitz,, Joseph E. Et al. (1990): The Economic Role o f  the Slate (ed. A.lleertje). Basil 
Blackwell, Cambridge, Mass.
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politikası ” alanı dışında, kamu hizmetlerine yönelik harcama ve gelir faaliyetleri 
ile sınırlı olarak “biilçepolitikası ” olarak ele alınacaktır. Ancak, Türkiye bölümü 
ile igili açıklamalarda bütçe politikasını ilgilendirdiği boyutuyla kamu İktisadî 
teşebbüsleri ve özelleştirmelere de yer verilecektir. Araştırmada istatistiklerin 
izin verdiği ölçüde ülkeler arasında sadece gelişmişlik düzeyi itibariyle tasnife 
gidilecektir. Buna karşın, böyle bir yazının boyutunu aşan ve çok daha geniş 
istatistiksel veri ve analizi gerektiren, ülkelerin nüfus yapıları ya da kimlik 
yapıları gibi sosyal yapıları veya dışa açıklık ya da cari denge vb gibi ekonomik 
özellik farklılıkları dikkate alınmayacaktır. Konunun işleniş sırası itibariyle, 
öncelikle küreselleşmenin lamını yapılıp, küreselleşme akımının kamu kesimi 
politikaları üzerindeki etkilerinin literatürde ele alınış biçimi açıklanacaktır. 
İzleyen bölümlerde ise söz konusu etkileşimin önce dış ülkelerdeki görünümü 
irdelenecek, bilahare Türkiye’deki yansımalarına yer verilecektir.

Küreselleşme ve Kamu Kesimi Üzerindeki Politikaların İııcelenişi

İleri kapitalist merkezlerde kâr hadlerinin gerilemesinin sermayeyi yeni 
açılım alanları aramaya yöneltmesi, sermaye kurallarına göre şekillenen ana- 
akım ekonomi öğretisi ve politikalarında da aynı yönde köklü değişikliklere 
neden olmuştur. "Neoliberal ekonomi”2 ya da “arz yanlı iktisat”3 olarak 
anılan yeni öğreti demeti üzerinde şekillendirilen politikalar, komünist bloğun 
çökmesi ve iletişim araçlarının olağanüstü gelişmesi neticesinde hızla çevre 
ekonomilere yayılarak, “piyasa” söylemi altında tüm yerküreyi büyük bir 
ekonomik yapı olarak şekillendirme yoluna girdi. Bu politikalar çerçevesinde, 
arz-yanlı iktisat politikasıyla savunulan uluslararası serbest ekonomik ilişkilerin 
tüm ülkelere refah sağlayacağı görüşü doğrultusundaki uygulamanın taşıyıcı 
unsuru olan küreselleşmenin rayları 1989 yılında John Williamson tarafından 
döşendi. J. Williamson’un esaslarını saptanmış olduğu Vaşington Uzlaşması’nın 
(Washington Consensus) ekonomik uygulama koşulları şöyle belirlenmiştir. (The 
Free Ancyclopedia)

Her ülkede kamu kesiminin boyutları küçültülecek ve özel kesim 
üzerindeki vergi yükü hafifletilecektir;

• Ticaret serbestleştirilecek, özel firmaların bulunduğu veya girebileceği 
alanlardan kamu kesimi çekilecek vc devlet piyasa işleyişine müdahale 
etmeyecektir;
Kamu İktisadî teşebbüsleri özelleştirilecektir;

• Deregülasyon kuralı uygulanacak, bu bağlamda emek piyasalarında eski 
uygulamalar terk edilecek ve endüstri ilişkileri alanında yeni üretim

2 Harvey, David (2009): NeoUberalisnı, Oxford University Pres. Oxford Saad-Filho, Alfredo &
D. Johnston (2007): Neolibenılizın (çev. Ş. Başlı & T. Öncel), Yordam Yayınevi, İstanbul

3 Gandhi, Ved P. (ed.) (1987) : Sunnlv-Side Ta.\ Policv. IMF,
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koşullarına uygun yeni kuralların (emek istihdamının kuralsızlaştırması) 
uygulamaya koyulması yanında, işçi sendikalarının gücü zayıflatılacaktır; 
Dışarıdan gelecek rekabete karşı hiçbir koruma önlemi alınmayacaktır; 
Malî politikalar gözden geçirilecek ve kamu harcamalarında israftan 
kaçınılarak, harcamalar eğitim ve alt-yapı gibi ekonomiyi güçlendirici 
alanlara yönlendirilecektir;
Faiz haddi reel düzeyde tutulacaktır;
Rekabetçi döviz kuru oluşturulup, korunacaktır;
Özel mülkiyetin korunmasına özen gösterilecektir.

Washington Uzlaşması’nın ana doğrultusunu, tüm ekonomilerin denetimsiz 
olarak dış dünyaya açılması, bir ekonomi içinde yerli ve yabancı tüm ekonomik 
ajanların mutlak serbesti içinde ve eşit koşullarda davranması, klasik devlet 
görevleri dışında kamu kesiminin ekonomiye hiçbir şekilde müdahale etmemesi, 
tüm ekonomik göstergelerin küresel piyasa temelinde belirlenmesi kuralları 
oluşturmuştur. Ulusal ekonomik sınırların aşındırıldığı küreselleşme ortamında 
güçlü sermaye grupları tarafından oluşturulan küresel piyasa koşulları üzerinde 
fazla bir etki oluşturamadan var olma koşullarını zorlayan çevre ekonomileri, 
doğal olarak, bu kurallar çerçevesinde sağlayabilecekleri avantajlar alanlarına 
yönelmişlerdir.4

Ekonomik işleyiş alanlarında "küreselleşmeye ııyıım sağlama” olarak 
tanımlanabilecek davranışları oluşturacak ve kolaylaştıracak politikalardan 
sorumlu addedilen ulusal kamu kesimi alanlarının da bu doğrultuda şekillenmesi 
ve politika üretmesi devreye sokulmaya çalışıldı. Söz konusu politikalar, doğal 
olarak, ülkeler itibariyle farklılıklar göstermekle beraber, konu üzerinde yapılan 
araştırmalar iki hipotez biçiminde şekillendi.

Bunlardan biri uluslararası piyasalardan sermaye çekmek ve/veya sermayeyi 
ekonomi içinde tutmaya yönelik politikalar demetini ifade eden ‘‘etkinlik 
hipotezi” (efficiency hypothesis), diğeri ise, küreselleşmenin yarattığı riskleri 
telafiye yönelik ve beşeri sermaye vb gibi sermaye unsurlarını uluslararası 
rekabete hazırlamaya yönelik politikalar demetini ifade eden “telafi hipotezi” 
(compensation hypothesis) olarak ileri sürüldü.5 Muhtelif ülke ekonomilerinde 
kamu kesiminin genel büyüklüğü yanında, harcama ve vergi kalemlerinin alt 
dağılımı söz konusu hipotezlere mehaz oluşturmuştur.

Yerküreyi saran küreselleşme akımının hemen tüm ekonomilerdeki ulusal 
kamu kesimlerini boyut, felsefe ve uygulama değişimine iten bir neden hem 
üretici hem de finansal sermaye dokusunun yeni yatırım ve kâr alanları arayışı
4 Bayliss, Kate, Ben Fine, Elisa Van Waeyenberge (2011 ): The Political Economy o f  Development, 

s.263-282. PlutoPress, London. Bahagwati, Jagdish (2004): In Defense o f  Globalization, s.253- 
262.Oxford University Press,Oxford.

5 Tanzi, Vito (2006): “Globalization. Public Spending, and Social Welfare”, The New Public 
Finance (ed. I. Kaul & P. Conceicao), s.!09.0xford University Pres.
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içinde çevreye yayılmasıdır. Aynı bağlamda diğer bir neden de, maliyet tasarrufu 
sağlamaya yönelik olarak üretimin parçalanarak farklı coğrafî bölgelerde 
yapılan üretimin merkez ünitelerde monte edilerek piyasaya sürülmesi ve emek 
istihdamında esnek sisteme yönelimdir.

Böylece, başat sermaye dokusu için hem parçalı üretim alanı hem de esnek 
istihdam şartlarının oluşturulması açılarından tüm ülke ekonomileri aynı ya da 
benzer standartlar taşıma koşulu ile karşı karşıya geldiler. Hal böyle olunca, 
tüm ekonomiler birbirlerine karşı şiddetli bir vergi ve enflasyonsuz çevre koşulu 
oluşturma rekabetine girdiler ve sermaye ve üretim ünitelerinin yeryüzünde 
dağılımında vergi faktörünü olumsuz öğe olmaktan çıkartıp, tam tersi, çekici bir 
unsura dönüştürmeye gayret ettiler.6

Küreselleşmenin Çeşitli Ülkelerde Mali Etkileri

Bu bölümde küreselleşmenin çeşitli ülkelerdeki malî etkileri, küreselleşme 
etkisi altında ele alman ülkelerin bütçelerinde görülen gelişmeler bağlamında 
irdelenecektir. Küreselleşme ve çeşitli ülkelerin bütçelerinde izlenen değişmelerin 
açıklanmasına hazırlık oluşturmak üzere, önce seçilmiş bazı ülkelerdeki bütçe 
kalemlerinin küreselleşme dönemindeki gelişme biçimine bir göz atalım.

Tablonun incelenişi, tüm ülkeler arasında da, gruplanmış ülkeler arasında 
da homojen bir gelişmenin gözlenmediğini ortaya koymaktadır. Genel eğilim 
olarak, kamu harcamalarının yurtiçi hâsılaya oranında yüksek harcama eğilimli 
ülkelerde gerileme, düşük harcama eğilimli ülkelerde ise yükselme temayülü 
izlediği söylenebilir. Tablonun genel görünümü şöyle bir izlenim vermektedir: 
incelemeye alınmış ülkelerde kamu harcamalarının yurtiçi hâsılaya oranlan 1995 
yılından 2008 yılına gelene dek birbirine yakın değerlere dönüşmüştür.

Tablonun 1995 yılım veren birinci sütundaki oranlar % 64,9 ile % 36,0 
arasında dağılırken, son sütundaki 2008 oranları % 52,9 ile % 37,2 arasında 
dağılmışlardır. Tablodaki değişimlerin salt ülkelerin gelişmişlik ya da sosyal 
devlet politika uygulama dcreceleri bağlamında ele alınmasının yetersiz olduğu 
ortadadır. Buna karşın, daha açıklayıcı bir analizin, ülkelerin tarihsel gelenek ve 
mirasları, nüfusları, toplumsal bilinç düzeyleri kadar, özellikle de küreselleşmenin 
irdelendiği durumlarda ekonomilerin dışa açıklık derecesi, doğrudan sermaye 
yatırımına ya da spekülatif sennaye girişlerine açık olma koşullarının da dikkate 
alınmasıyla gerçekleştirilebileceği açıktır.

6 Frenkel, Jacob A., A ssaf Razin, Steve Symansky (1990): “International Spil lovers o f  Taxation”, 
Taxation in the Global Economy (ed. A. Razin & J. Slemrod). s.211-217. The University o f 
Chicago Pres, Chicago.
Wildasin, David E. (2006): “Fiscal Competition”, The Oxford Handbook o f  Political Economy 
(ed. B.R.Weingast & D.A.Wittman), s.517-5180xford University Pres, Oxford
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Tablo 1: Seçilmiş Ülkelerin Seçilmiş Yıllardaki Toplam Kamu Harcamaları
(GSYİH’ya oran olarak)

Ülke K ategorileri 1995 2000 2008
A-tipi ülkeler

ABD 37,1 33,9 39,0 (+)
İngiltere 44,1 36,6 47,4 (+)
Japonya 36,0 39,0 37,2 (+)
Almanya 54,8 45,1 43,8 (-)
Fransa 54,4 51,6 52,9 ( - )

B-tipi ülkeler
İsveç 64,9 55,1 51,7 (-)
Norveç 50,9 42,3 40,6 ( -)
Kanada 48,5 41,1 39,8 (-)

C-tipi ülkeler
Çekoslovakya 54,5 41,8 42,9 (-)
Yunanistan 45,7 46,7 49,7 (+)
Macaristan 54,9 46,7 48,8 (-)
Polonya 47,7 41,2 43,2 (-)

Kaynak: OECD Econoıııic Outlook, Cilt 2011, Sayı 1- No. 89, Tablo 25: “Genel Kamu 
Harcamaları ” http://wvvw.oecd.org/eco/sources-and-methods.
Not (1)
A-lipi ülkeler: gelişmiş ve piyasa tipi sosyal politika uygulayan ekonomiler 
B-tipi ülkeler: gelişmiş ve kamu ağırlıklı sosyal politika uygulayan ekonomiler 
C-tipi ülkeler: gelişmekte olan ekonomiler (yükselen piyasalar = emerging markets)
Not (2): Son sütundaki parantez içi işaretler, dönem boyunca (kamu harcamaları/ 
GSYÎH) oranındaki değişim yönünü göstermektedir.

Giriş kısmında belirtmiş olduğum sınırlamalara rağmen, konumuzla ilgili 
olan bir bulguyu dikkate alarak, küreselleşme ile kamu harcamaları arasındaki 
ilişkiyi açıklamaya çalışan görüşlere geçebiliriz. Rodrik’in çalışmasında 
gösterilmiş olduğu şekliyle, genellikle ekonomilerin dışa açık olmaları ile kamu 
harcamalarının yurtiçi hâsılaya oranında doğrusal ilişki içinde olduğu görülmekte, 
ancak bu ilişkinin düz çizgi halinde ve muntazam seyretmediği, birinci türevi 
giderek düşen bir eğim görüntüsünde şekillendiği izlenmektedir.

Şöyle ki, kamu harcamalarının yurtiçi hâsılaya oranının yüksek olduğu Fransa, 
İngiltere, İtalya ve İsveç gibi ülkelerin dışa açıklık dereceleri, kamu harcamaları 
görece düşük olan İrlanda ve Belçika’dan daha küçüktür.7

Ekonomilerin dışa açıklık derecesi ile kamu harcamalarının göreli olarak 
artışı arasında doğrusal ilişki olduğu hipotezini ileri süren Rodrik bu görüşünü

7 Rodrik, Dani (1998): “Why Do More Open Economies Have Bigger Governments”, Journal o f  
Political Economy, 106 (5) s.48.
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küreselleşme etkisi altında dışa açılan ekonomilerde toplumsal risklerin arttığı ve 
devletin bu risklere karşı sigorta olma işlevi ile büyüdüğü savına dayandırmaktadır. 
Literatürde telafi hipotezi olarak anılan bu görüş destekleyen ilk çalışmanın 
Cameron tarafından yapıldığı rapor edilmektedir.8

Bu görüşü netleştirmek üzere, ekonomilerin dışa açıklığı ile büyüyen kamu 
harcamaları arasında pozitif ilişki bulmuş olan Cameron’un 1978 yılında 
yapmış olduğu çalışmaya yöneldiğimizde, ileri sürülen savların günümüz için 
geçerli olmadığını görürüz. Zira Cameron ekonominin dışa açıklığı ile kamu 
harcamalarının artışı hipotezini, günümüz koşullarında geçerli olmayan, dışa 
açık ekonomilerde sanayi yoğunlaşmasının yüksek olduğu ve buna bağlı olarak 
işçileşme ve sendikalaşmanın güçlü olduğu görüşüne dayandırmaktadır.9

Bu yaklaşım çerçevesinde, telafi hipotezinin sosyal devlet harcamalarının 
artışı ile desteklendiği ileri sürülmektedir. Telafi hipotezinin geçerliliğini 
test edebilmek için Tablo -  1 ’de ele alınmış ülkelerin bu kez de kamu sosyal 
harcamalarına yönelmek gerekmektedir.

Tablo 2: Seçilmiş Ülkelerin Seçilmiş Yıllardaki Kamu Sosyal Harcamaları
(GSYİH’ aoran olarak)

Ülke K ategorileri 1995 2000 2008
A-tipi ülkeler

ABD 15,5 14,5 16,2 (+)
İngiltere 23,0 18,6 20,5 (-)
Japonya 13,5 16,5 18,7 (+)
Almanya 27,5 26,6 25,2 (-)
Fransa 29,2 27,2 28,4 ( - )

B-tipi ülkeler
İsveç 33,0 28.4 27,3(-)
Norveç 26,0 21,3 20,8 ( -)
Kanada 19,6 16,5 16,9 (-)

C-tipi ülkeler
Çekoslovakya 18,9 19,8 18,8 (-)
Yunanistan 21,4 19,2 21,3 ( - )
Macaristan — 20,4 23,1 (+)
Polonya 23.8 20,7 20,0 (-)

K aynak: OECD, Library, Govcrment Social Spending.
http://w ww.oeed-i 1 ibrarv.org/pre viewsi t es/2 0743 9 04-2010-table I /index. 
htmli:iscssionid=9e30kcrfod80d.delta?
Not: Son sütundaki parantez içi işaretler, dönem boyunca (kamu harcamalan/GSYİH) 
oranındaki değişim yönünü göstermektedir
8 Rodrik. Dan i (1998): s.2
9 Cameron, David ( 1978): “The Expansion o f tlıe Public Economy: A Comparative Analysis”, 

American Political Science Review. 72 (4)
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Tablonun incelcnişi yeknesak bir sonucun elde edilmesine yol açmamaktadır. 
Örnek ülkelerden sadece ikisi sosyal nitelikli kamu harcamalarını artırmıştır. 
Dönem içinde sosyal nitelikli kamu harcamalarım yükselten ABD ve İngiltere 
dönem başında en düşük sosyal nitelikli kamu harcamasına sahip olan ülkelerdir. 
Tablo - 1 ve Tablo - 2 ’nin birlikte analizi de bizi tutarlı ve yeknesak bir sonuca 
taşımamaktadır. Örnek ülkelerde yıllar itibariyle kamu harcamalarının artış 
hızına baktığımızda hemen tümünde pozitif yönde gelişme görmekteyiz. (OECD 
Economic Outlook. Sources and Methods, http://www.oecd.org/eco/sources and 
Method) Bu bulgular, örnek ülkeler bağlamında kamu harcamalarındaki artışının 
Wagner hipotezine uygun gerçekleşmediğini göstermektedir.

Rodrik makalesinin (1998) başlangıç bölümünde şöyle bir ifadeye yer 
vermektedir: "Dünya ekonomisi ile yüksek düzeyde entegre olan ekonomilerde 
etkili kamıı müdahalesi düzeyinin düşük olduğu düşüncesi yaygındır. Bunun 
anlamı, ülkenin dışa açıklığı ile kamu kesimi büyüklüğü arasında negatif 
ilişkinin bulunduğudur. Ancak, Orta ve Kuzey Avrupa’nın ufak fakat dışa açık 
ekonomilerinde (örneğin, Avusturya, Hollanda, Norveç) yurtiçi hâsılaya göre 
kamu harcamalarının dünyada en yüksek oranlara ulaşıldığı görülmektedir: ” 
Rodrik’in bu yargısı farklı bir yaklaşımla önceleri Cameron tarafından ileri 
sürülmüştür. Cameron’a göre, ekonomilerin dışa açıklığı ile kamu kesimi 
büyüklüğü arasındaki ilişki ağırlıklı olarak ülkelerin tarihsel koşulları ile ilgilidir.10

Bazı desteklere rağmen Rodrik’in düşüncesi, bulgularında nedensellik 
ilişkisine girmediği gerekçesi ile ciddi eleştiriye muhatap olmuştur. Rodrik 
hipotezine aykırı görüşler “etkinlik hipotezi" altında toplanmaktadır. Etkinlik 
hipotezinin temsilcisi durumundaki Garrett 1970’lerden 1995’e dek uzanan 
zaman boyutu içinde yapmış olduğu araştırmada, ekonomilerin dışa açıklık 
derecesinin yükselmesi karşısında kamu kesimi büyüklüğü ve faaliyetlerinin 
tahdide uğradığı bulgusuna ulaşmıştır." Etkinlik hipotezinin başlıca iki temele 
dayandığı görülmektedir. Birincisi, uluslar arası rekabete açılan ekonomilerde 
maddî sermayeyi ekonomi içinde tutabilmek için özel faaliyet ve kâr alanlarının 
genişletilmesi ve sermaye üzerindeki kamusal yüklerin hafifletilmesi amacı 
önemli rol oynamıştır. Bu görüş “arz-yanlı iktisat” tarafından ileri sürülmüş 
ve bu görüşün çok çeşitli politika demeti yaygın olarak uygulanmıştır. İkinci 
olarak da, finansal sermayenin ekonomi içinde tutulması amacı öne çıkmış ve 
bu gaye ile malî disipline sadık kalınma ve enflasyona yol açmama hedefleri 
gözetilmiştir. Garrett ve diğer araştırmacıların çalışmalarında kamu kesimi hacmi 
üzerinde küreselleşmenin finansal sermaye hareketleri boyutunun maddî sermaye 
hareketlerinden daha etkili olduğu ortaya koyulmuştur.12
10 Cameron, David ( 1978):
11 Garrett, Geoffrey ( 1999): “Globalization and Government Spending Around the W orld", www.

intemational.ucla.edu/profile/iiuarrctt/papers. asp
12 Garrett, Geoffrey ( 1999)
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Kapalı ekonomi modelinden açık ekonomi modeline geçilirken kamu kesimi 
hacminde ve onun göstergesi niteliğindeki kamu harcamalarında gözlemlenen 
görece daralma eğilimi, kamu kesimi hacminin kamu hizmetleri arz eden ve 
talep edenler arasındaki denge ile belirlendiğine vurgu yapan Peacock-Wiseman 
hipotezi ile açıklanabilir.13

Ekonomilerin dışa açıklık dereceleri ile kamu harcamaları arasındaki ilişkide 
tüm resmi görebilmek için ekonomilerin vergi gayretlerini dikkate almak 
kaçınılmazdır. Kamu harcamaları ana kaynak olan vergilerle finanse edildiği ve 
kapitalizmin finanslaşma aşamasında kamu kesimi borçlanma gereksiniminden 
olabildiğince uzak durulması gereği doğrultusunda analizi sürdürebilmek için ele 
alınmış ülkeler itibariyle vergi gayreti tablosunun oluşturulması gerekmektedir. 
Aynı tabloda kamu kesimi dengesinin verilmesi görüntüyü netleştirecektir.

Tablo 3: Seçilmiş Ülkelerin Seçilmiş Yıllardaki Toplam Vergi Gelirleri ve 
Kamu Malî Dengesi (GSYİH’ya oran olarak)

Ülke Kategorileri 2002 2008
A-tipi ülkeler

ABD 26,0 (-4,0) 26,1 (-6,3)+
İngiltere 34,6 (-2,0) 35,7 (-4,8)+
Japonya 26,2 (-8,0) 28,1 (-2,2)+
Almanya 35,4 (-3,6) 37,0 (+0,1)+
Fransa 43,4 (-3,2) 43,2 (-3,3)

B-tipi ülkeler
İsveç 47,5 (-1,5) 46,3 (+2,2)
Norveç 43,1 (+9,2) 42,6 (+19,1)
Kanada 33,7 (-0,1) 32,3 (0,0)

C-tipi ülkeler
Çekoslovakya 36,3 (-6,8) 36,0 (-2,7)
Yunanistan 33,6 (-4,8) 32,6 (-9,8)
Macaristan 37,8 (-8,9) 40,2 (-3,6)+
Polonya 33.1 (-5.0) 34,3 (-3,7)+

Kaynak: OECD Library: Total Tax Revenue
http:/Av\vw.oecd-ilibrarv.org/previevvsites/207585 10-2010able2/index.html? 
webPrcview=true
Not: Parantez içindeki oranlar KKBG’den farklı olarak, kamu malî dengesini gösterir. 
Son sütundaki (+) işaretler dönem boyunca vergi gelirlerindeki artışı ifade eder

13 Peacock, Alan T. & Jack Wiseman (1967): The Growth o f  Public Expenditure in the United 
Kingdom, George Allen & Unwin Ltd., London
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Tablo -  3 Peacock -  Wiseman hipotezi çerçevesinde kamu hizmeti arz 
edenlerin, diğer bir deyişle vergi yükümlülerin, harcama artışı üzerine koyduğu 
baskıyı göstermektedir. Vergilerin tür itibariyle dağılımı meseleye daha fazla 
netlik katabilir. Ancak, açıklamaları belirli boyutta tutabilmek için vergilerin 
tasnifine girilmeden, genel değerlerle yetinildi. Tabloda fiilen toplanan vergiler 
gösterilmiştir. Oysa daha detaylı bir araştırmada “vergi harcaması ’’olarak bilinen 
çeşitli vergilerdeki istisna ve muafiyetlerin de dikkate alınması gerekir. İnceleme 
boyutları içinde kalarak Tablo -  3 ’ün incelenmesinde, ileri ülkeler kategorisinde 
yer alan beş ülkeden dördünde, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde ise dört 
ülkeden ikisinde gayrisafi yurtiçi hâsılaya oranla vergi gelirlerinde ihmal edilir 
boyutta artış görülmektedir. Örneklemeye alınmış olan ülkelerden Almanya, 
İsveç ve Norveç dışında tüm ülkelerde dönem boyunca finansman açığının ortaya 
çıktığı görülmektedir. Şu hale göre, ekonomilerin dış dünyaya açık olmaları 
karşısında kamu kesiminin büyüklüğü ilişkisinin açıklanmasında telafi hipotezi 
ikinci plana düşmekte, buna karşın etkinlik hipotezi ön safa geçmektedir.

Türkiye’de Durum

Türkiye, ulus devlet politikalarının etkisi altında 1979 yılında derin bir 
ekonomik krizle ithal ikameci dönemi kapatıp, ihracat ağırlıklı politikalara 
yöneldi. Ağır dış borç ve bütçe açığı ile 1980’lere girilirken küreselleşme akımına 
uyularak, denetimsiz olarak ekonomi dış dünyaya açılmış, hatta 1980’lerin 
sonlarında 32 sayılı kararname ile finans piyasasına da kapılar açılmış oldu. 
Böylece, yabancı doğrudan yatırıma olduğu kadar, spekülatif sermayeye de açık 
hâle gelmiş olan ekonomide kamu kesimi de birçok açıdan köklü ve devamlı 
değişime uğradı.

Burjuvazinin “devletin ası! faaliyetlerine dönme gereği” çağrısı kamu 
kesimi alanlarının daraltılması yolunu açarken, kamu İktisadî işletmelerinin 
özelleştirilme talebi de ağırlıklı olarak gündeme geldi. Her politika dönüşümünde 
olduğu gibi, kamu kesiminin daraltılması zaman içinde devreye sokulmaya 
çalışılırken, özelleştirmelerim yasal zemininin hazırlanması da zaman aldı ve 
özelleştirmeler uzun bir zaman boyutuna yayılarak, yaklaşık otuz yıla yakın bir 
süre içinde gerçekleştirilebildi.

Kamu kesiminin küçültülmesi ve özelleştirmeler dış sermaye kadar iç 
sermayenin de yoğun talepleri arasında yer aldı. Zira her iki politika da bir yandan 
sermaye üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesine, diğer yandan da sıkışan 
sermayeye yeni faaliyet ve kâr alanı yaratmaya yönelik idi. Kamu işlerinin emanet 
sistemi yerine ihale sistemi ile görülmesinin genişletilmesi ve özel kesimden 
hizmet satın alınması sistemine geçilmesi özel sermayeye çok geniş faaliyet ve 
kâr alanı açmaya yönelikti.
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Özel sektör üretiminde kamu sektörden farklı olarak müteşebbis unsuru 
devreye girdiğinden ve yeni bir faktör getirisi olarak kâr ortaya çıktığından, özel 
sektör üretiminin kamu sektörden daha pahalı olması beklenirken, özel sektörde 
verimliliğin yüksek olduğu savı bu görüşü perdelemede kullanıldı. Şu hale göre, 
küreselleşme neticesinde kamu kesiminde gözlemlenen değişiklikler, kamu kesimi 
alanının daraltılması, hizmetlerin özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi, kamusal 
sunumda özel üretim sistemi uygulaması, özel kesimden hizmet satın alınması ve 
âdemî merkezî yönetime geçilmesi şeklinde ana hatlarıyla özetlenebilir.14

Yazının genel yaklaşımı bağlamında, diğer ülkelere uygulanan yöntemin 
paralelinde olarak, Türkiye incelemesini de bütçe boyutunda tutacağım. 1980 yılını 
küreselleşmeye giriş yılı olarak kabul ederek, salt süreç içindeki değişikliklerle 
yetinmeyip, geçiş farklılığını da gösterebilmek amacıyla, zaman sersini 1975 
yılından başlatarak, yukarıdaki yöntemle küreselleşmenin ve ekonomiyi dış 
dünyaya açmanın bütçe üzerindeki etkisini irdelemeye çalışacağım.

Tablo 4: Konsolide Bütçe Kalemlerinin Gelişimi (GSMH’ya oran olarak)

Y ıllar Toplam H arcam alar Olağan G elirler KKBG
1975 16,3 15,6 0,8
1980 20,3 17,2 3,1
1985 15,0 12,8 2,3
1990 16,9 13,9 3,0
1995 22,2 18,9 3,3
2000 37,2 (31,4) 27,9 9,3(3,5)
2005 31,2 (23,2) 30,6 0,6(-6,8)
2008 37,1 (31,8) 28,5 8,6(3,3)

Kaynak: DPT: Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-1995), Ankara, 1996. 1996, 
2001, 2007 ve 2008 yılları Bütçe Gerekçeleri, T.C. Maliye Bakanlığı.
Not: İkinci sütundaki parantez içindeki değerler, faiz dışı harcama oranlarını, dördüncü 
sütundaki parantez içi değerler ise faiz hariç bütçe dengesini gösterir.

Tablo -  4 verileri ile sağlıklı sonuca varabilmek için 2000 yılından itibaren 
IMF direktifi ile uygulanan "faiz dışı fa z la ” kavramını modelden elimine etmek 
gerekmektedir. 1998 yılından itibaren durumu izlediğimizde şu bulguları modele 
katmamız gerekmektedir. Yıllar itibariyle (faiz dışı fazla/GSMH) oranları şöyle 
gelişmiştir. 1998 yılı % 4,4; 1999 yılı % 2,0; 2000 yılı % 5,8; 2001 yılı % 7,1; 
2002 yılı % 4,2; 2003 yılı % 5,1; 2004 yılı % 6,4; 2005 yılı % 8,0; 2006 yılı % 
7,2; 2007 yılı % 4,1 ve 2008 yılı oranı ise % 5,3 olarak verilmektedir.

14 Güler, Hirgiil Ayman (2005): Yeni Sağ ve Devletin Değişimi, İmge, Ankara.
Güzelsarı, Selime (2008): Küresel Kapitalizm ve Devletin Dönüşümü, SAV, İstanbul
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Bu verilen ışığında Tablo -  4 ’de "Toplam Harcamalar” sütununda değişiklik 
yaptığımızda, tablodaki parantez içindeki değerlere ulaşıyoruz. Bu görüntüler 
altında oluşturabileceğimiz ilk sonuç, küreselleşme etkisi altında kamu kesimi 
şekillenmesinin "etkinlik hipotezi”ne uygun olarak gerçekleşmiş olduğu 
şeklindedir. Kamu kesimi gelirleri fazla yükseltilmeden, hatta 2000’lerin 
ortalarından itibaren kamu gelirlerinin GSMH içindeki payı düşürülerek, kamu 
kesiminin küçültülmesi yoluna gidilmiştir.

Özelleştirmelerin yoğunlaştığı 2002-2009 döneminde toplam olarak 31 milyar 
dolar dolayında bir satış hâsılatı elde edilmiştir ki, (2010 Yılı Bütçe Gerekçesi, 
s .14) bunun 2008 yılı GSYİH’ya oranı % 5 dolayındadır. Vergi gelirlerinin 
GSYİH’nııı % 30 dolayına yaklaşmış olması vergi gayretinin daha üst sınırlara 
zorlanamayacağını ortaya koymaktadır. 1968-1995 dönemini kapsayan uzun 
zaman aralığında vergi elastikiyeti bir oranı etrafında seyretmiş, en yüksek oran 
1960'larda (1,5) olarak saptanmıştır.

1980’ler ve 1990'larda ise oran ( 0 - 1 )  arasında kalmıştır. (1996 Yılı Bütçe 
Gerekçesi, s. 76) Hal böyle olunca, olağan koşullarda, orta dönemde, olağan bütçe 
gelirlerinin GSYİH’ya oranının tablo değerlerinin üzerine çıkması için geçerli bir 
gerekçe görülmemektedir. Aksine, küreselleşmenin dayatmaları ve içte sermaye 
verimsizliğinin yol açtığı kayıt-dışılık olgusu gelirlerin yükseltilemeyeceği 
yönünde ciddi karine oluşturmaktadır.

Küreselleşme koşullarında kamu gelirlerinin artırılamayacağı, tersinden 
analizle, kamu harcamalarının gereği kadar artırılamaması olgusu ile de 
kanıtlanabilir. Bu amaçla, kamu kesimi yatırım kaleminden oluşan ekonomik 
nitelikli ve eğitim ile sağlık kalemlerinden oluşan sosyal nitelikli harcamalara 
yönelmek gerekmektedir. Ekonomik gelişme ve küreselleşme koşulları kamu alt
yapı yatırımlarının gereği biçimde artırılmasını gerektirmektedir.

Benzer şekilde, artan nüfusun nitelikli insan gücü olarak istihdamının 
sağlanabilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü kazanabilmesi de 
genel olarak eğitim harcamalarının yükseltilmesini ve ileri Avrupa ülkeleri 
standardına yaklaştırılmasım gerektirmektedir. Bunun da ötesinde, küreselleşme 
ortamında ekonomilerin en güçlü mücadele araçları teknolojik atılımlar olarak 
görülmektedir. Hal böyle olunca, gençlerin temel bilimler alanında yetiştirilmeleri 
ve mezuniyetten sonra kamu araştırına ünitelerinde istihdam edilmeleri ülke 
selameti açısından kaçınılmaz görülmektedir.

Bu gaye ile AR-GE harcamalarının üst düzeylere çıkartılması ve teknolojik 
atılıma gerekli ağırlığın verilmesi gerekmektedir. Görülüyor ki, kamu harcama 
kalemlerinde gerekli artış düzeyinin, GSYİH’ya göre istikrarlı olmaktan öte, ileri 
ülkeler düzeyine ulaşmak amacı ile, yükselen eğilim göstermesi gerekmektedir.
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Tablo 5: Seçilmiş Bütçe Kalemlerinin G S Y İH ’ya O ran ı

1981 1990 2001 2002 2005 2007 2008 2009 2010

Genel Hizmetler 5,0 4,5 8,3 8,1 11,3 13.2 13.7 11.9 10.7

Savunma 3,9 3,1 3,8 3,5 2,1 2.1 1.8 1.8 1.7

Adalet-Emniyet 1,0 1,2 1,0 1,2 1,8 2.0 1.8 1.8 1.7

Yatırım 3,8 - 2,4 2,5 2,3 1,8 1,6 1,7 1,7

Eğitim 3,0 4,4 3,5 3,5 3,8 4.2 4.0 3.8 3.6

Sağlık 0,8 1,1 0,8 0,8 1,5 1.2 1.6 1.6 1.5

Kültür-Turizm 0,2 0,2 0,1 0,1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4

Sosyal Hizmetler 0,1 0,2 0.1 0,1 5.0 5.3 5.4 5.3 5.3
Kaynak: ilgili yıllar Bütçe Gerekçeleri ve Ekonomik Raporlar
Not: Bütçe harcama tasnifindeki değişiklikler nedeni ile 2005 yılı bazı harcama 
kalemleri, eski tasnif düzeninde verilmemektedir.
“Sosyal Hizmetler” kaleminde 2005 yılından itibaren görülen anormal artış, bütçe 
tasnifinden kaynaklanmaktadır.
1990 yılı “Yatırım” kalemi oranı, resmî verilerde işçilik "personel harcamaları” içine 
alındığından, gösterilmemiştir.

Tablo -  5 ’de açıkça görüldüğü üzere, “GeneI Hizmetler” kalemi dışındaki 
harcama kalemleri arasında savunma ve yatırım harcamalarında ciddi gerileme, 
buna karşın adalet-emniyet, eğitim, sağlık, kültiır-turizm kalemlerinde kısmî 
yükselme, sosyal hizmetler kaleminde ise bütçe harcama kalemleri tasnifinden 
kaynaklanan önemli artış görülmektedir. Söz konusu harcama kalemlerindeki 
artışlara rağmen ne eğitim harcaması ne de sağlık harcaması, artan nüfus 
ve ihtiyaçlar karşısında gerekli düzeye yükseltilebilmiştir. Örneğin, eğitim 
harcama kaleminin GSYİH’ya oranı Avrupa ülkelerinde % 7 -  11 düzeylerinde 
seyrederken, Türkiye’de ulaşılan marjinal artış aslında artış olarak değil, harcama 
baskılaması olarak görülmelidir. Büyüyen ekonominin gereksinimleri artarken, 
kamu alt-yapı yatırım harcamalarının geriletilmesi, bütçe tahdidi sonucu olarak 
görülmesi yanında, ekonominin genel verimlilik düzeyini sınırlama özelliği 
nedeniyle küreselleşme koşullarına da ters görülmelidir.

Tabloların yansıttığı genel duruma dayanarak, küreselleşme olgusu 
karşısında Türkiye’de kamu kesimindeki dönüşümün “telâfi hipotezine” göre 
gerçekleşmesi gerekirken, bir yandan GSYİH’mn düzeyine, diğer yandan da 
düşük vergi gayretine bağlı olarak oluşan bütçe kısıtı altında “etkinlik hipotezi” 
koşullarına uygun yapılanma gayreti içinde olduğu söylenebilir. Bu durumun 
küreselleşme koşullarına uyum sağlamada ve ekonomide sağlıklı gelişmenin 
sağlanmasında kamu kesiminin manevra alanını sıkıştırdığı ortadadır. Nitekim
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kamu hizmetlerinin aksamadan ve aşırı kamu kesimi borçlanma gereksinimi 
oluşturulmadan üretilebilmesi için, ülke değerlerinin satılması yoluna gidildiği 
görülmektedir. Bunun yanında, kamusal projelerde “yap-işlet-devret" gibi özel 
üretim kamusal sunum ya da “yap-işlet” gibi özel üretim ve özel sunum tipi 
projelere giderek ağırlıklı olarak yer verilmesi kamusal dönüşümde ülke çıkarına 
aykırı ancak dış sermaye için avantajlı alanlar açılması olarak yorumlanmalıdır. 
Aynı şekilde, bazı kamu hizmetlerinde yaşanan ticarileştirme ve/veya 
özelleştirmelerle kamu kesimi hacminin daraltılması yoluna da gidilmektedir. 
Küreselleşme ortamında Türkiye’de kamu kesiminde yaşanan radikal dönüşümü, 
ülke halkları lehine değil, dış ve iç sermaye lehine “etkinlik hipotezi"nc uygun 
olarak değerlendirmek yanlış olmaz!

Sonuç

Kapitalist sitemde tarihin her aşamasında kamu kesimi özel sermaye 
birikimine katkı yapacak şekilde faaliyetini sürdürmüştür. 15 Kamu kesiminin 
ulus devlet döneminde burjuvaziye yönelik bu işlevi, küreselleşme döneminde 
uluslar arası sermayeyi kapsayacak biçimde genişlemiştir. Şöyle ki, piyasa 
hâkimiyeti altında büyük bir köye dönüştürülmüş olan yerkürede tüm ekonomiler 
aynı kurallarla küreselleşme alanı içinde ekonomik faaliyetlerini sürdürecektir. 
Hal böyle olunca, farklı ekonomilerin farklı alt-yapıları dikkate alınmaksızın 
sermaye üzerindeki kamu kesimi yüklerinin hafifletilerek birbirine yaklaştırılması 
politikası izlenmektedir. Farklı ülkelerdeki vergilerin birbirine yakınlaştırılması 
görüşü İktisadî entegrasyon hareketlerinin yoğunlaşmaya başladığı Ortak Pazar 
dönemlerinde 1960’ların başlarında ortaya atıldı. Ancak o dönemde Avrupa 
ülkelerinin bütünleştirilmesi politik görüşü doğrultusunda ileri sürülmüş 
olan “vergi ahenkleştirilmesi” tezine karşı, bazı iktisatçılarca ekonomik ve 
malî araçların değil, farklı yapıdaki ekonomik yapıların uyumlaştırılmasının 
amaçlanması, buna yönelik olarak da ekonomik araçların ve özellikle de vergi 
yapısının farklılaştırılması gerektiği tezi ortaya atılmıştır. 16 Siyasî ve ekonomik 
güç ağırlıklarına dayalı olarak, zaman içinde birinci tez geçerlilik kazandı ve 
parçalar halinde uygulamaya sokuldu. Günümüzün serbest ticaret ve sermaye 
hareketleri önündeki engellerin kaldırılması sürecinde tüm yerküre bir tür 
ekonomik entegrasyona sürüklenirken, vergi ahenkleştirilmesi görüşleri, bu 
kez de dünya çapında vergi rekabetine dönüştürülerek uygulama alanına girmiş 
bulunmaktadır._________
15 O ’Connor, James (2002) The Fiscal Crisis o f  the State. Transaction Publiser.

London
16 Dosser, Douglas (1967) “Economic Analiysis of Tax Harmonization” Fiscal

Harmonization in Common Markets. (CS. Shoup. ed) Colombia University
Press New York s. 108-113
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Küreselleşmenin dayattığı "piyasa” uygulamasına yönelik ortak ekonomi ve 
vergi politikası gelişmiş merkez kapitalist ekonomilerde büyük sorun yaratmazken 
gelişmekte olan ekonomileri güç duruma soktuğu görülmektedir. Örneğin, 
Washington Uzlaşması ile tüm ekonomilere dayatılmış olan "hükümetlerin 
israftan kaçınarak, eğitim ve alt-yapı harcamalarına yönelmesi gerekir ” ya da 
emek istihdamında deregülasyon kurallarının hakim kılınması gibi hükümler 
özellikle gelişmekte olan ekonomilere güç koşullara sürüklemektedir. Zira 
sermaye alma yarışı içindeki gelişmekte olan ülkeler, bir yandan sürekli değişen 
istihdam koşullarına uyum sağlayabilecek emek ordusunun oluşturulması diğer 
yandan da görece ucuz hammadde, yarı mamul ve çevre koşullan sunma gereğiyle 
zorlanmaktalar17.

Türkiye gibi çevre konumlu ekonomilerde ağırlıklı olmak üzere, ancak 
hemen tüm kapitalist ekonomilerde küreselleşmenin mali politikalara etkisi, 
özelleştirmeler ve ticarîleşmelerle kamu kesiminin görece küçültülmesi, harcama 
politikalarının sermaye yanlı alanlara yönelmesi, sermaye üzerindeki vergi 
yüklerinin görece hafifletilmesi şeklinde bir görüntü oluşturmuştur. Ancak, 
son krizin dc gösterdiği gibi, kapitalist sistemin genişlemesi kaçınılmaz olarak 
kamu kesimini de yanında sürükler. Bu sürüklenme sakin dönemlerde yoğun 
ticarileşme, özelleştirme ve sosyal harcamaların kısıtlanması politikalarıyla kamu 
kesiminin küçültülmesi ve malî araçların kısıtlanması şeklinde ortaya çıkarken, 
kriz dönemlerinde şirket kurtarmaları ve/veya piyasaları genişletme olarak kamu 
kesiminin büyütülmesi ve malî politikaların yaygınca kullanılması şeklinde 
ekonominin kurtarıcısı olarak sahneye çıkar!
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Uluslararası Hukuk ve Sömürü

Ali Mıınıt Özdemir*
Ö zet
U luslararası luıkıık ve söm ürü ilişkisi, iki yönlü okunabilir: Sömürüden hukuka giden 

okum alar ve hukuktan söm ürüye gidenler. Söm ürüden hukuka giden yolda emeğin uluslararası 
hukuk tarafından tanınm ış /  korunan m enfaatini (haklarını) tespit eden andlaşm alar 
bulunm aktadır. Bu andlaşm alarm  içerikleri kapitalist sistem in yeniden üretilm esi önünde 
engel teşkil etm ez ve bu andlaşm alarla hukuk haline gelm iş m etinler, emeğin menfaatini 
koruduğu kadar -hatta bundan da fazla- serm ayenin menfaatini korur. Anılan andlaşm alarm  
koruyuculukları serm aye birikim inin farklı dönem lerinde farklı düzeylere tekabül eder. 
H ukuktan söm ürüye giden okum alar ise andlaşm a m etinlerinin kapsam adıklarına odaklanır. 
G enelde uluslararası hukuk, özelde uluslararası andlaşm a hüküm lerinde m evcut korumanın 
kapsam adığını bir tek sözcükte özetlem ek m üm kündür: Sömürü.

İnsanların artı-değer söm ürüsünden azade bir hayat sürm e hakları kapitalist yerel ya da 
uluslararası haklar sistem i (hukuk) tarafından bilinm ez, tanınm az ve dolayısı ile korunmaz. 
Bir söylem içerdikleri kadar içerm edikleri ile etki doğurur. Ç alışm am ız uluslararası hukuk 
söylem inin etkilerini iki yönlü bir okum a ile tartışm aya açmayı hedeflemektedir.

A n a h ta r  K elim eler: Artı-değer, Söm ürü, H âkim  Söylem , U luslararası Andlaşmalar.

Giriş

Uluslararası hukuk ve sömürü ilişkisi iki yönlü okunabilir: Sömürüden hukuka 
giden okumalar ve hukuktan sömürüye gidenler. Sömürüden hukuka giden yolda 
emeğin uluslararası hukuk tarafından tanınmış/korunan menfaatini (haklarını) 
tespit eden andlaşmalar başta olmak üzere uluslararası hukukun kaynakları 
bulunmaktadır. Uluslararası hukuk normlarının içerikleri kapitalist sistemin 
yeniden üretilmesi önünde engel teşkil etmez ve andlaşmalar başta olmak 
üzere uluslararası hukuka beden veren metinler, emeğin menfaatini koruduğu 
kadar -hatta bundan da fazla- sermayenin menfaatini korur. Uluslararası hukuk 
normlarının koruyucu hükümleri sermaye birikiminin farklı dönemlerinde farklı 
düzeylere tekabül eder.

Hukuktan sömürüye giden okumalar ise andlaşma metinlerinin 
kapsamadıklarına odaklanır. Genelde uluslararası hukuk, özelde uluslararası 
andlaşma hükümlerinde mevcut korumanın kapsamadığını bir tek sözcükte 
özetlemek mümkündür: Sömürü. İnsanların artı-değer sömürüsünden azade bir 
hayat sürdürme hakları kapitalist yerel ya da uluslararası haklar sistemi (hukuk) 
tarafından bilinmez, tanınmaz ve dolayısı ile koaınmaz.
* Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim elemanı, 

e-posta: alimuratozdemir@hotmail.com
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Bir söylem içerdikleri kadar içermedikleri ile etki doğurur. Çalışmamız 
uluslararası hukuk söyleminin etkilerini iki yönlü bir okuma ile tartışmaya 
açmayı, bu bağlamda uluslararası hukuk söyleminin koruduğu haliyle 
çalışan insanların menfaatinin kapsamını ve uluslararası hukuk söylemince 
adlandırılmayan ve içerilmeyen menfaatin (artı-değer sömürüsünden azade hayat 
sürdürme menfaatinin) boyutlarını ana çizgileri ile saptamayı hedeflemektedir. 
Bu bağlamda elinizdeki çalışmada önce emeğin uluslararası hukuk alanında 
kazanılmış haklarını tespit eden anlaşmalardan kısaca bahsetmek, daha sonra da 
bu andlaşmaların neleri kapsamadığını ve bu kapsamamazlık halinin sonuçlarını 
tartışmak yolunu seçeceğiz.

Emeğin Uluslararası Sözleşmelere Konu Hakları ve Bunların 
Kapsamı

Emeğin uluslararası hukuk tarafından korunan menfaatini araştırmaya yönelik 
teşebbüsler için önemli başlangıç noktalarından birisi İnsan Hakları Evrensel 
Beyaıınamesi’dir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi herkese, işini serbestçe 
seçme; adaletli, elverişli koşullarda ve makul sürelerde çalışma, işsizliğe karşı 
korunma, ücretli dinlenme, eşit iş için eşit ücret alma, insan onuruna yaraşır ve 
gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak 
adil ve elverişli bir ücret edinme, sendika kurma ve/veya sendikaya üye olma 
haklarını tanımaktadır. Beyanname tüm halklar ve uluslar için ortak ideal ölçüleri 
belirleme maksadını haiz olup, burada hak adı altında tanımlanan unsurlar imzacı 
devletleri doğrudan hukuki yükümlülükler altına sokmamaktadır.

Devlet sorumluluğunu arttıran, imzalanan taahhütleri hukuki yükümlülükler 
haline getiren ek uluslararası sözleşmeler, Beyanname tarihi olan 1948 sonrasında 
çeşitlenerek artmışlardır. 1948 sonrasında işçi haklarını içeren uluslararası 
hukukun gelişiminde, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen hususları 
devlet yükümlülüğüne tahvil eden andlaşmalar önemli yer tutmuşlardır. Anılan 
andlaşmaların en önemlilerinden birisi 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Ekonomik, 
Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’dir.' Avrupa Ekonomik Topluluğuna temel 
teşkil eden 1957 tarihli Roma Sözleşmesi ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ve

1 Sözleşme Türkiye tarafından 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalamıştır. Henüz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi vc Cumhurbaşkanı onayı bulunmamaktadır. Diğer yandan, önemli ILO 
Sözleşmelerini ve Avrupa Birliği nıüktesebatını tanıyan Türkiye’nin, 1966 tarihli sözleşmede 
belirtilen koruma yükümlülüklerinin çoğunu başka yollardan iktisap ettiği düşünülebilir. Ancak 
belirtilmelidir ki Türkiye, bir yandan ILO Sözleşmelerini iç hukuka aktarmamakta direnmek 
ve direnmediği durumlarda da sözleşmelerin içeriklerini dönüştürmek, diğer yandan Avrupa 
Şartı’nın çalışma yaşamını düzenleyen pek çok hükmüne itiraz etmek yolu ile uluslararası 
aııdlaşmalarda mündemiç koruyucu hükümlerin etkilerini zayıflatmayı genel bir yasalaştırma 
stratejisi haline getirmiş ve uluslararası düzlemde gitgide zayıflayan işçi haklarını -bu halleriyle 
bile- tanımakta yetersiz kalmıştır.
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devamında oluşturulan (kurumsal düzenlemeler ve mahkeme kararlarından 
müteşekkil) ikincil hukuk ikinci bir örnek olarak sunulabilir.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işçi haklarını koruyan uluslararası 
hukuk normlarının üretiminde oynadığı rol üçüncü bir örnek olarak verilebilir. 
Sovyet Devrimi’ııden hemen sonra 1919’da Versailles Barış Aııdlaşmasıyla 
kurulmuş olan ILO, 1946 senesinden sonra Birleşmiş Milletlerin uzmanlık 
kuruluşu haline gelmiş ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli Foıdist üretim 
normlarının uluslararasılaşması sürecinde etkin rol oynamıştır. Ücretlerden daha 
yüksek verimlilik artışının sağlanabildiği yoğun birikim koşullarında, yüksek 
ücret karşılığında emeğin kolektif itaatinin sağlanmasını hedefleyen Fordist 
düzenleme, emek ve işveren cephelerinin ulus çapında uzlaştırılması esasında 
işliyordu. İkinci Dünya Savaşı’m takip eden oluz senelik süreçte, Fordist 
düzenlemeyi oluşturan unsurlardan, sendika kurma, koruyucu iş mevzuatı, yüksek 
ücret ve kolektif pazarlık unsurları, ithal ikameci birikim rejimleri uygulayan 
çevresel toplumsal formasyonlar tarafından tatbik edilebildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk otuz yılda işçi haklarının, hem Sovyetler 
Birliği’nin küresel bir güç olarak dünya sahnesine girmesinin hem de Amerika 
Birleşik Devletleri merkezli üretim ve tüketim normlarının uluslararasılaşmaya 
başlamasının neticesinde, uluslararası hukuk alanındaki düzenlemelerin konulan 
arasına Ekim Devriıni’nden sonraki oluz yıla göre daha sık girdiğini saptamak 
mümkündür. Hem 1966 tarihli Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi, hem Avrupa Ekonomik Topluğu’nu kuran sözleşmeler ve 
devamında oluşturulan ikincil hukuk, hem de ILO eksenli düzenlemeler, kapitalist 
üretim ilişkilerinin meşruiyeti sorgulanmadıkça, işçinin korunması (emeğin tam 
anlamıyla bir meta haline dönüştürülmemesi) neticesini doğuran hükümlerin 
geliştirilmesi sürecinde önemli roller oynamışlardır.

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki ilk otuz yılda gözlemlediğimiz süreç (bazı 
yorumcular bu dönemi emeğin haklarının anayasallaştırılması süreci2 olarak 
da tanımlamaktadırlar) 1980’lerden sonra neo-liberal politikalar eşliğinde 
tersine çevrilmekte, ilk otuz yıllık dönemin kazanımları küresel ölçekte 
erozyona uğramaktadır. 1945-1980 arası döneme emeğin anayasallaşması 
[constitutionalisation o f  laboıır) dönemi demek doğru ise, 1980 sonrasını da, 
küresel ölçekte, emeğin anayasadan dışlanması (de-constitutionalisation o f  
laboıır) dönemi olarak adlandırmak mümkündür.

Kabaca 1980 sonrasına denk gelen emeğin anayasadan dışlanması döneminde,
2 Anayasallaşma sürecinin ardındaki nedenler incelendiğinde iki unsur öne çıkmaktadır: 

Öncelikle, Sovyetler Birliği II. Dünya Savaşı sonrasında bir süper güç olarak uluslararası 
sistemdeki yerini sağlamlaştırmıştır. İkinci olarak küresel ölçekte sermaye birikim stratejileri 
değişmiş; verimlilik artışları karşısında ücretlerin (her zaman verimlilik artışlarının altında 
kalması kaydıyla) arttırılması mümkün olduğu müddetçe gelişmiş Batı ülkelerinde kısmi bir 
toplumsal mutabakat sağlanabilmiştir.

Bilsay Kuruç’a Armağan 9 8 5



emeğin haklarının anayasallaştırılması sürecine katkı koyan uluslararası örgütlerce 
gerçekleştirilen düzenleme faaliyetinin içeriği esaslı ölçüde değişmiştir. Emeği 
koruyan ya da emeğin tümüyle meta formuna sokulması yönündeki girişimleri 
sınırlayan (sermayenin dilinde “katı”) hükümler içeren metinler, 1980 sonrasında 
sermaye kesiminin sıklıkla tatbik edeceği istisna hükümleriyle donatılmaya 
başlanmıştır. Örneğin, ILO Sözleşmelerinde etkin koruma getirilen kategori 
süresiz iş akitleri kategorisidir. Neo-liberal düsturla akdedilmiş iş yasaları, ILO 
Sözleşmelerinde getirilen korumaları içselleştirirken bir yandan bu kategoriyi 
esas almakta, diğer yandan bu korumaları (“katılıkları”) içermeyen süreli ve 
kısmi süreli iş akitlerini yaygınlaştırıp esas kategori haline getirerek, sermaye 
cephesinin “ihtiyaçlarına” uygun esnek düzenlemeler yapmaktadırlar. ILO’nun 
iç hukuk düzenlemelerinde güdülen bu ve benzeri sınıf stratejileri karşısındaki 
tavrı dönemin ruhuna uygun görünümler arz etmektedir. Örgüt, uluslararası 
işbölümünde çevresel ve yarı-çevresel konumları işgal eden ülkelerdeki 
denetimsizliğin (aşırı esneklik halinin) giderilmesi için gerekli düzenleme 
çabasını -  bu düzenlemeler için pek çok çevrenin katılımı gerektiğinden, çoğu 
kez kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle- sergileyememektedir.

Avrupa merkezli düzenlemelerin getirdiği koruma da 1980 sonrasının ruhuna 
uygun bir şekilde azalmıştır. Avrupa bütünleşmesinin sekteye uğramaya başladığı 
1970’ler ve 1980’lerin ilk yıllarındaki durgunluğun ardından, Avrupa Yuvarlak 
Masa Sanayicilerinin inisiyatifleriyle gündeme gelip, 1987 yılında yürürlüğe 
giren Tek Avrupa Senedi ve ardından gelen Maastricht Andlaşması’mn yarattığı 
ortamda, para, ortak pazar ve finansal serbestleşme konulan ulus-üstü iktidarın 
tatbik edilebileceği topluluk düzeyine geçmiş, bu suretle sermaye birikim ve 
faaliyetine ilişkin politikalar yurttaşların doğrudan denetiminden önemi ölçüde 
“kurtarılmış”dır. Fordist uzlaşmanın sona ermesi, sanayisizleşme, yoğun emek 
sömürüsünün yeni sanayileşmekte olan ülkeler başta olmak üzere bir dönemin 
Üçüncü Dünyasına aktarılması, emek süreçlerindeki dönüşümler gibi pek çok 
hukuk-dışı unsurun desteğiyle, Avrupa içerisinde örgütlü emeğin eylem alanı 
daraltılmıştır.

Ekonomik ve Sosyal Haklar manzumesinin de aynı dönüşümlerden nasibini 
aldığını, bu bağlamda, söylemsel düzlemde insan haklan kavramının yalnızca 
negatif haklar (devlete karşımama yükümlülüğü getiren haklar) olarak 
değerlendirildiğini, anılan 1966 sözleşmesinin esnek hukuk (soft law) kapsamında 
bir iyi niyet metnine dönüştürüldüğünü saptayabiliriz.

Bir bütün olarak bakıldığında, hem merkezi hem de çevresel toplumsal 
formasyonlarda gözlemlenen düzenle(me)me (ya da sermaye lehine düzenleme) 
faaliyetinin içeriğindeki dönüşümün sebepleri, sermayenin birbiri ardına 
gelen uluslararasılaşma dalgalarında ve devlet biçimindeki dönüşümün diğer 
belirleyenlerinde bulunabilir.
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Genelde uluslararası hukuk, özelde uluslararası andlaşma hükümlerinde 
mevcut korumanın neleri içermediğine gelince, bunu -içeritmeyeni- bir tek 
sözcükte saptamak mümkündür: Sömürü. İnsanların artı-değer sömürüsünden 
azade bir hayat sürme hakları, kapitalist yerel ya da uluslararası haklar sistemi 
(hukuk) tarafından bilinmez, tanınmaz ve dolayısı ile korunmaz. Susan Marks’ın 
International Law on the Left adlı derleme çalışmada bulunan makalesinde yaptığı 
bir saptamayı paylaşalım: ILO’nun 4000’den fazla terimi içeren, emek ve istihdam 
politikalarını, insan kaynakları planlamasını, emek standartlarını, emek idaresini, 
eğitimleri, iktisadi ve sosyal gelişmeyi, sosyal güvenliği, çalışma koşullarını, 
ücretleri, işçi güvenliği ve sağlığını kapsayan eşanlamlılar sözlüğü,3 sömürü 
{exploitation) kelimesini ihtiva etmemektedir. Sömürü teriminin uluslararası 
hukuku oluşturan metinler külliyatı içerisinde kullanıldığı ender durumlarda da 
terimin anlamı, çoğunlukla istismar, bazı durumlarda da ıslah veya yararlanma 
kavramlarına denk düşmekte, kısaca yer değiştirmektedir.

Aynı damardan ilerlersek, üretim araçları üzerinde özel mülkiyet temel bir 
insan lıakkı olarak yerel hukuklar tarafından olduğu kadar uluslararası hukuk 
tarafından da korunur. Örnek vermek gerekirse, 11. Protokol’le değiştirildiği 
ve yeniden düzenlendiği haliyle 1952 tarihli İnsan Haklarının ve Temel 
Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’ye Ek Protokol’ün 1. maddesi, 
her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığını Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin bütün tarafları için doğrudan uygulanabilir bir hukuk kuralı haline 
getirmiştir. Kural bununla da sınırlı kalmayıp mülkiyet hakkının sınırlanmasını 
kapitalist uluslararası hukukun genel ilkelerine bağlamış, bir başka deyişle 
hakkın sınırlanması durumunda piyasa koşullan üzerinden tazminatı önkoşul 
haline getirmiştir.

Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin temel bir insan hakkı olarak 
ilgili sözleşmeler ve uluslararası hukukun temel prensiplerince korunmasının 
kaçınılmaz sonucu, başkalarının emeğinin temellükü ile sonuçlanan faaliyetin 
de aynı nomıatif düzenek içerisinden korunmasıdır. Bunun böyle olmasının 
sebeplerinden birisi hâkim söylemler içerisinden artı-değer sömürüsünü 
anlamlandırma imkânı bulunmamasıdır. Bir iş sözleşmesi imzalandığında, üretim 
araçlarının sahibi olarak işveren, işçinin üretici kapasitesini kendi komutası 
altında kullanma hakkı karşılığında bir ücret ödeme yükümlülüğü altına girer. 
İşçi de üretici kapasitesini işverenin komutası altında kullandırma yükümlülüğü 
(tabiyet/bağımlılık) karşısında sözleşmede belirtilen ücretin alacaklısı olur. Her 
iki tarafın (önce işçinin sonra işverenin) yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
durumunda hâkim söylemler açısından bir problem bulunmamakta, bu ilişkide

3 httn://www.ilo.org//thesaurus/defaulten.asp. erişim tarihi 22.02.2010.
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bir sorun görünmemektedir. Hâkim perspektiften bakıldığında, söz konusu ilişki 
(çalışma ilişkisi) her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurmuş, her iki taraf 
da ellerinde bulunanı değiştirmekle refahlarını arttırmışlardır. Mevcut durum 
bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, işçiyle işverenin menfaati müşterektir. 
Türkiye örneğinde hem Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde sıkça ifade edilen 
“sınıfsız imtiyazsız toplum” klişesinin, hem de son dönemlerde sosyal politika 
alanı başta olmak üzere pek çok disiplinde öne çıkartılan kimlikçi/sol-liberal/ 
piyasacı argümanlar dizininin ortak noktası bu anlatıda bulunabilir.

İş sözleşmesinin ihtiva ettiği edim yükümlülüklerine yakından bakıldığında 
durum değişecektir. İşçinin edim yükümlülüğü üretim alanında (teknik işbölümü 
içerisinde) yerine getirilir. İşçi burada -kendi kontrolünde bulunmayan- enerji, 
hammadde ve makinelerden - makinelerin her kullanımında ürüne geçen 
kısımdan (eskimeden)- müteşekkil üretim unsurlarını (işverenin ya da onun 
adamlarının komutası altında) bir araya getirmekle, emek gücü dışındaki hiçbir 
üretim unsurunun başaramayacağı şeyi, değer üretimini gerçekleştirir. Ürettiği 
metanın ve buna mündemiç değerin satış işlemi dolayımı ile realize edilmesi 
(ürüne mündemiç emeğin üretkenlik ve verimlilik düzeyinin mevcut ortalamaya 
uygunluğunun kabul edilmesi) gerekir. İşçinin toplam üretiminin değeri ve 
fiyatı arasındaki farklılıkları bir kenara koyalım. Kapitalist bir sistemde işçinin 
ürettiği değerin yalnızca bir kısmının (biyolojik bir alt limitten, sınıf mücadeleleri 
ile belirlenmiş bir üst sınıra kadar değişen bir kısmının) ücret olarak işçiye 
verilebilmesi, bunu aşan kısmın (artı-değerin) ise işverende kalması gerekir. 
Her durumda işçinin -krizlere ve kredi imkânlarına bağlı olarak değişen belirli 
bir zaman ve üretim dilimi içerisinde- ücret olarak edindiğinden daha fazlasını 
üretmesi gerekmektedir. Aksi halde ortada kar olarak kabul edilebilecek bir 
fazla kalmayacağından, üretim unsurlarını bir araya getirmenin, bunlar üzerinde 
(çoğu kez özel mülkiyet dolaylımı ile) kontrol ihdas etmenin ve üretim araçları 
üzerindeki özel mülkiyetin (ve diğer kontrol teknolojilerinin -hakların-) ulusal 
ve uluslararası korumasını talep etmenin bir anlamı kalmayacaktır. Bu bağlamda 
üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetin korunması, sömürüye uğramama 
hakkının korunmaması (ve dahi inkâr edilmesi) anlamına gelmektedir.

Teknik işbölümü oluşturan despotik ilişkileri (tekil kapitalistin komutası 
altında girişilen üretim faaliyetini) düzenleyen hukuk kurallarının (bireysel iş 
hukukunun), emek süreçlerinde beliren küresel ölçekli dönüşümlerle karşılıklı 
ilişkisini takip etmek için en uygun kavram esneklik kavramıdır. Esneklik, 
işçinin ürettiği değerin işçinin elinde kalan kısmının, işçinin elinden alınan kısım 
(artı-değer) karşısındaki oranını düşürmek için geliştirilen tekniklerin bütününü 
kapsar. Artı-değerin arttırılması için iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birisi 
verili iç örgütlenme ve teknolojiyi değiştirmeksizin çalışma saatlerinin uzatılması 
stratejisini içerir (mutlak artı-değer). Diğer strateji ise, çalışma saatleri sabitken
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(çoğu kez teknolojik gelişmeler ekseninde) üretkenlik ve verimlilik düzeyinin 
arttırılmasına (nispi artı-değer) odaklanır. Bu bağlamda esneklik, son dönemde 
(kabaca 1960’ların sonundan itibaren) emek süreçlerinde ortaya çıkan dönüşümler 
ekseninde, hem nispi artı-değerin hem de mutlak artı-değerin arttırılması önünde 
engel teşkil eden hakları (öncelikle bireysel iş hukukunun koruyucu hükümlerini) 
hedef alan, bunların ortadan kaldırılmasını öneren işveren taleplerinin tümünü 
içerir.

Esnekliği arttırma yönündeki taleplerüretimin neo-libcral söylemleri üzerinden 
uluslararasılaşır. Bunların iç mevzuata nakli çoğu kez uluslararası andlaşmalar 
yoluyla değil, yasa koyucuların iç siyasetin “tıkanıklıklarına” karşı getirdikleri 
çözümler (siyasi “keşifler/buluşlar”) üzerinden gerçekleştirilir. Ancak bununla 
sınırlı değildir: NAFTA ya da Avrupa Birliği gibi oluşumlar politika önerileri ya 
da direktifler yoluyla, nakil süreçlerini uluslararası hukuk metinleri üzerinden 
yürütürken, büyük çok uluslu şirketler ilgili azgelişmiş devletlere “uluslararası 
sivil toplum kuruluşları” şeklinde işleyen “bağımsız” kuruluşların standartlarını 
kabul ettirmek sureyle kendi taleplerini hukuksallaştırabilirler. Mutlak artı-değerin 
arttırılmasını ele alalım. Bu hedefe ulaşmak için ille de sekiz saatlik çalışma 
gününün, örneğin, dokuz saate çıkarılması gerekmez. Çalışma zamanına dâhil 
olup da iş eksikliği yoluyla çalışılmayan sürelerin bir iş gününden çıkarılıp bir 
diğerine eklenebilmesi olanağı, esnekliği arttırıcı bir düzenleme olarak karşımıza 
çıkarılabilir. Bu durumda işçinin emek gücü potansiyelini sunması durumunda 
çalışma olmasa da ücretlendirilmesini sağlayan hüküm “katı” bir hüküm olarak 
sunulacaktır. Üretimin neo-liberal söylemi içerisinden bakıldığında, katı olan 
kendinden kötüdür. Bir anlamda, katı olan her şeyin buharlaşması gerekir.

Toplam kalite çemberleri ise nispi artı-değer için bir örnek teşkil edebilirler. İşi 
en iyi işçi bilir. Yirminci yüzyılın başında Taylor isimli eski bir işçi, sermayenin 
emek üzerindeki denetimini arttıracak ve sonradan kendi adıyla anılacak olan 
ünlü sistemini geliştirirken “işçinin fikren üretim sürecine katılması oldukça 
iyi olurdu ancak bunu sağlamak mümkün değildir” kabilinden bir tespitte 
bulunmuştu. Buna göre, işçi kendi kendisini daha fazla sömürtmek için fikir 
üretmezdi. Toplam kalite çemberleri kolektif mücadelenin erozyona uğrayıp 
yedek işçi ordusunun büyüdüğü, emeğin kazananlarının teker teker aşındığı bir 
toplumsal konjonktürde, sermaye cephesinin Taylor’un rüyasını gerçekleştirmek 
maksadıyla işçinin zihinsel katılımını neredeyse zorunlu hale getirme becerisine 
denk düşmektedir.

Son dönemde emek süreçlerinde beliren, düzensiz, düşük ücretli, çoğu kez 
güvencesiz, parçalı ve mekânsal olarak dağınık üretim mekânlarında çalışmayı 
gerektiren değişiklikler, sadece teknik işbölümü değil, sosyal işbölümü alanında 
da etkiler doğurmuştur. Sermaye kaçışı mekanizmasının ulusal hükümetler 
üzerindeki belirleyici etkisi ve (özellikle 1982 Meksika krizi sonrasında)
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uluslararası kredilerin bir merkezden yönetilmesini mümkün kılan uluslararası 
kurumsal ve örgütsel değişimler, yapısal uyum programlan, fordist işbölümünün 
farklı uğraklarının farklı ülkelere dağıtılabilmesi ve bu suretle üretimin emeğin 
kolektif eylem olanaklarının (ve kolektif eylemleri koruyucu hükümlerin) 
bulunmadığı ya da kaldırıldığı ülkelere kaydınlabilmesi imkânı, kitlesel işçinin, 
emeğin metalaştırılması yönündeki eğilimin karşısına gayrı-metalaştırıcı 
politikalar koyabilme kapasitesini esaslı bir şekilde azaltmıştır. Kitlesel işçinin 
ortak eylem imkânlarının emek süreçlerindeki bu dönüşümlere bağlı olarak 
azalması, kolektif iş hukukunun ortak eylem imkânları sunan hükümlerinin 
kolayca işçi aleyhine dönüştürülmesi ya da (gelişmiş Batı ülkelerinde) 
uygulamasız kalması ile sonuçlanmıştır.

Genelde uluslararası hukuk, özelde uluslararası andlaşma hükümlerinde 
mevcut korumanın neleri içermediği hususunda son olarak, uluslararası hukukun 
biçimsel özelliklerinin ürettiği etkilere bakabiliriz. Uluslararası hukukun temel 
kaynaklarından olan uluslararası andlaşmaların, müzakere edilmelerinden, 
kaleme alınmalarına ve (ilgili ülkelerin iç hukuklarınca belirlenen usuller 
doğrultusunda) onaylanmalarına kadar geçen sürece dâhil işlemler dizisi, yapısal 
biçimler (kurumlar ve örgütler) dolayımı ile vücut bulurlar. Aynı şey ulusüstü 
yapıların, uluslararası örgütlerin, tahkim kuruluşlarının (ve mahkemelerin) 
kararları için de söz konusudur. Bu yapısal biçimler dizini içerisinde çalışan, iş 
arayan ya da emek gücü piyasalarına katılamayacak durumda olan insanların 
kolektif temsilinin düzeyi, iç politika süreçlerinin gerçekleştiği yapısal biçimlere 
oranla çok daha düşüktür. Bir başka deyişle, dış işleriyle ilgili makamlar, ulusüstü 
ve uluslararası örgütler ve bunların içerisinde yürütülen müzakere süreçleri, 
uluslararası mahkemeler ya da “uluslararası sivil toplum kuruluşları” daha en 
başından bir takım taleplere kapalıdırlar. Aynı şekilde yerel ve küresel ölçeklerde 
sermaye birikimi ile bağlantılı bir takım başka taleplere de fazlasıyla açıktırlar.

Sonuç yerine

Bu bağlamda, teknik ve sosyal işbölümündeki dönüşümler ve dolayısı ile 
küresel ve yerel ölçeklerde emek-sermaye ilişkileri, sadece emeğin bireysel 
ve kolektif eylem kapasitesini düzenleyen ulusal ya da uluslararası kurallar 
kapsamında takip edilemez hale gelmişlerdir. Uluslararası andlaşma akdetme ya 
da ulusal kanunlaştırma faaliyeti, sermaye hareketlerini kolaylaştıran hükümleri, 
insan hakları düzenlemelerini, ceza kanunlarını, terörizmi, (suyun metalaştırılması 
gibi) ilkel birikim süreçlerini düzenlerken, aynı anda emek gücünün yeniden 
üretimini, emeğin iletişimini, örgütlenmesini, kolektif eylem kapasitesini, 
üretim alanı içerisindeki bireysel ve kolektif taleplerini dönüştürmektedirler. Bu 
koşullar altında, bütün düzenleyici etkisiyle uluslararası hukuk bir bütün olarak
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emeğin ilgi alanına girmeye ya da emeğe müdahale etmeye başlarken, (belki de 
devletin uluslararasılaşması nedeniyle) uluslararası hukuk-ulusal hukuk ayrımı 
da silikleşmeye başlamıştır.

Şu durumda uluslararası hukuk söyleminin dışlayarak/tanımayarak 
biçimlendirdiği şiddete ve benzerlerine karşı yetkin tavır sergileme olasılığı, 
bütün toplumsal formasyonlarda ama özellikle de azgelişmiş ülkelerde mukim 
hak süjelerinin;

a) kendi ülkelerinde bulunan metalaşmış ya da metalaştırılabilir kolektif 
tasarruf hakları ve emek gücü potansiyelleri başta olmak üzere- mevcut 
varlıklarını piyasalara karşı koruyabilme (dolayısıyla -diğerleri yanı sıra- 
mcvcut varlıklarını bireysel haklar lisanı içerisinden tescil ettirmeme);
b) güçlü çıkar gruplarının iktisadi girişim (ve bu gruplara dâhil hak süjelerinin 
mekânsal genişleme ve toplumsal yükselme) menfaati doğrultusunda 
yapılan düzenlemeler karşısında, dış ilişkiler alanı dâhil kendi hayatlarını 
biçimlendiren bütün kararlara katılabilme kapasitelerini geliştirebilme;
c) “a” ve “b” şıkları doğrultusunda, toplumsal sınıfların temsilini 
gerçekleştirebilecek şekilde, Birleşmiş Milletlerin kurumsal yapısının, 
sorumluluk ve yetkilerinin ve hedeflerinin dönüştürülebilıncsine yönelik yerel 
talepler üretilebilme;
d) “a” ve “b” şıkları doğrultusunda, pasaport, onay, izin gibi işlemler üzerinden 
devletlerin kontrolüne tabi bulunmaksızın sınırlar ötesi ilişkiler tesis etme 
kapasitesine sahip hukuki kişilikleri biçimlendirebilme;
e) Ve mevcut düzlemlerin (yerel, ulusal ve uluslararası) tümünde alternatif 
sosyal ilişki setleri oluşturabilme;
kapasitelerine bağlıdır.
Bu süreçte sergilenecek eylemlerin etkileri ile içinden konuşulan söylemlerin 

gücü arasında bir korelâsyon bulunduğu kesindir. Dolayısıyla, üretim ilişkileri ile 
kurduğunuz ilişkiyi hangi söylem dolayımı ile ürettiğiniz hususu belirleyicidir.
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Küresel Bir Güç Olma Yolundaki Çin

Seriye Sezen *

Ö zet
1970’lerin sonunda kapılarını yabancı serm aye ve yatırım lara açan ve hızlı, istikrarlı 

büyüm esiyle dünyayı uyaran Çin Halk Cum huriyeti (Ç IIC ) günüm üzde yeni b ir aşam anın 
eşiğindedir. Ekonomik güç olarak, yatırım larıyla, yardım larıyla dünya coğrafyasına yayılm akta 
olan ÇHC, ekonom ik gücünden beslenen özgüvenini, küresel politikaların biçinılendirilm csinde 
giderek daha fazla hissettirm ektedir. 2000 yılından itibaren “küresel olana yönel” politikası 
uyarınca yatırım cı, serm aye ihraççısı ve borç veren ülke olarak küresel pazarlara yönelen 
Çin, küresel kapitalizm in önem li b ir aktörü haline gelm iştir. ÇHC, son yıllarda, yatırım larını 
vc ilgisini, Latin Am erika ve A frika’ya yöneltm iştir. Küresel mali kriz hem Ç H C ’nin gücünü 
gösterm esinde hem de Batı dünyasının Ç in’e yaklaşım ının değişm esinde dönüm noktası 
olmuştur. A zgelişm iş ülkelerle ekonom ik, ticari ve diplom atik ilişkilerini giderek güçlendiren 
ÇHC, diğer yandan küresel gücü görece zayıflayan A B D ’nin hegem onyasını tartışm aya 
açm akta ve kriz içindeki AB ülkelerine yardım  kapılarını açmaktadır.

Ç H C ’nin küresel bir güç olm aya yönelik politikalarını konu alan m akalede önce bu 
politikaların uygulam a araçları ve hedefleri üzerinde durulmaktadır. A rdından, A frika 
örneğinden hareketle Ç H C ’nin gelişm ekte olan ülkelerle ekonom ik ve ticari ilişkileri 
incelenerek, ülkenin gerek bu bölgelerdeki gerekse dünya genelindeki güçlenen varlığının 
m evcut hegem onik ilişkiler üzerindeki olası etkileri tartışılmaktadır.

M akalenin ana savı, bugünkü Ç in ’in kapitalizm in krizlerinin bir ürünü olduğu ve küresel 
kapitalizm in geleceğinde de Ç in ’in belirleyici b ir rol oynayacağıdır.

A n a h ta r  ke lim eler: Ç in Halk Cum huriyeti, Ç in ’in dış yatırım ları, Afrika, Latin Amerika.

Giriş

21. yüzyılın egemen gücü Çin mi olacak? Yükselen Çin acaba dünya dengelerini 
değiştirebilir mi? Bu ve benzer sorular ve yanıtları, başta küresel örgütler, 
akademisyenler ve iktisatçılar olmak üzere birçok kesimde giderek daha fazla 
tartışılmaktadır. Tartışmaların yoğunlaştığı bir konu da, “Çin usulü kalkınma”nın 
diğer azgelişmiş ülkeler için bir model oluşturup oluşturmayacağıdır. Kalkınmanın 
yolu üzerinde yeniden düşünmeye yol açan Çin deneyiminin, neoliberal 
Washington Uzlaşması karşısında yeni bir yol, yeni bir seçenek oluşturabileceği 
gündemdedir. Çin’in izlediği yolun, yalnızca kalkınma değil, aynı zamanda 
kendi yaşam yollarını ve siyasal tercihlerini de korumak üzere tümüyle bağımsız 
olmalarını sağlayacak biçimde uluslararası düzene uyma arayışındaki diğeruluslar

* Prof. Dr., Türkiye vc Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi, 
e-posta: ssezen@todaie.gov.tr: serivcsezen@hotmail.com
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için de bir yol olabileceğini savunan Ramo bu yolu, “Pekin Uzlaşması” olarak 
adlandırmaktadır. Pekin Uzlaşmasının Washington Uzlaşmasından temel farkı, 
eşitliğe duyarlı olması, yerel koşulları dikkate alması ve farklı koşulların farklı 
çözümler gerektirdiğine inanmasıdır.1 Arrighi de ekonomik temeller üzerinde 
doğabilecek yeni bir Bandung’un, küresel pazarı Güney-Kuzey güç ilişkilerinin 
birbirine eşitlenmesinin bir aracı olarak harekete geçirebileceği görüşündedir.2 
Dirlik ise, Pekin Uzlaşmasının Üçüncü Dünya veya Küresel Güney için yeni bir 
çekim merkezi olabileceği ya da küresel kapitalizm çağı için bir Bandung olarak 
görülebileceğini belirtmekle birlikte,1 Çin’in Küresel Güney'deki faaliyetlerinin 
bölgede nasıl algılandığına da dikkat çekmektedir. Bölge halkları, Çin’in 
faaliyetlerinde, ekonomik ve çevresel sonuçlarına aldırmadan kaynakları elde 
eden, ucuz ve kalitesiz ürünlerine pazar arayan, diktatörlerle işbirliği yapan, 
doğmakta olan bir dünya gücü sömürgeciliğini görmektedirler.4 Bu tartışmalar, 
küresel mali kriz ve uluslararası kuruluşların “dünyanın ekonomik merkezi 
batıdan doğuya kayıyor” uyarısıyla birlikte yeni bir ivme kazanmıştır.

Çin’in ekonomik göstergelerindeki etkileyici değişim artık bilinmektedir. 
Otuz yıl önce dünya GSMH içinde %2 olan payını 2009’da %12,5’e çıkaran5 
Çin, 2010 yılında yaklaşık 6 trilyon ABD Dolarını6 bulan GSMH ile ABD’den 
sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir. Dünya ekonomisinde ABD ve 
Avrupa’nın payı gerilerken, Çin öncülüğünde gelişmekte olan ülkelerin payı 
artmaktadır.7 Tahminler, 10-20 yıl içinde dünyanın cn büyük ekonomisinin 
Çin olacağı yönündedir. Döviz birikimi 3 trilyon dolara ulaşan ve ABD hazine 
bonolarının %24,3’ünü elinde bulunduran Çin, halen ABD'nin en çok borçlu 
olduğu ülkedir.8 Çin günümüzde dünyanın ihracat lideridir. Küresel 500 şirket

1 Joslıua Cooper Raıno (2004). “The Beijing Consensus: Notes on the New Physics o f Chinese 
Power”, http://fnc.org.uk/rsblob/244.pdf (Erişim tarihi: 15.04.2011).

2 Giovanni Arrighi, Adanı Sınitlı Pekin 'c/e: 21. Yüzyılın Soyküliiğii, çev. İbrahim Yıldız, İstanbul. 
Yordam Kitap, s. 384-385.

3 A rif Dirlik (tarihsiz). “Beijing Consensus: Beijing ‘Goııgshi’. Who Recognizes Whom and 
to What End”, http://www.globalautonomv.ca/global l/servlet/Position2pdf?fn=PP Dirlik 
BeiiingConsensus (Erişim tarihi: 15.04.2011).

4 A rif Dirlik (2010). “Yeniden Post-Sosyalizm: ‘Çinli Karakterli Sosyalizm’, Geçmişi ve 
Geleceği Üzerine Düşünceler”, çcv. Sami Oğuz, Toplum ve Bilim, S. 119, s. 108.

5 Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan bu oran, cari piyasa fiyatları ve döviz kuru temelinde 
yaklaşık % 8’dir. OECD (2010a). China in the 2010s: Rebatancing Growth and Slrengthening 
Social Safety Nets, OECD contribution to the China Development Forum, 20-22 March 2010, 
Beijing, s. 4-5. http://www.0ecd.0rg/data0ecd/4/2 1Z44878634.pdf ( 18.05.2010).

6 Bundan sonra ABD Doları yerine yalnızca dolar kullanılacaktır.
7 OECD ülkelerinin dünya ekonomisi içindeki payı 2000-2010 döneminde % 60’daıı % 51’c 

inmiştir. Bu oranın 2030 yılında % 43’e gerileyerek, OECD dışındaki ülkelerin küresel 
ekonominin % 57’sini oluşturması beklenmektedir. OECD (2010b). Perspectives on Global 
Development 2010: Slıifting İVealth, Paris. Development Centre, s. 15.

8 OECD (2010b) s. 62.
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sıralamasına giren Çinli şirketlerin sayısı 2000’li yıllarda 11 ’den 46’ya çıkmıştır.
Günümüz Çin’ini anlamak için bu ekonomik göstergelerin önemi yadsınamaz. 

Ancak bu etkileyici ekonomik göstergeler ülke nüfusuyla birlikte ele alındığında, 
Çin’in hâlâ birçok açıdan, özellikle toplumsal göstergeler açısından gelişmiş 
kapitalist ülkelerin gerisinde kaldığı da gerçektir. Daha da önemli olan, Çin’in 
büyüme modelinin, bölgeler, kentsel ve kırsal kesimler ile sınıflar arasında 
eşitsizliğin giderek derinleştiği bir toplumsal yapı doğurması ve büyümenin bu 
eşitsizlik üzerine inşa edilmesidir. 1978 yılında 0,22 Gini katsayısı ile toplumsal 
eşitliğin en yüksek olduğu ülke olan Çin’in9 Gini katsayısı 2007 yılında 0,42’ye 
gerilemiştir. Çin, insani gelişmişlik indeksi açısından 182 ülke arasında 92. 
sıradadır.10 Nüfusun önemlice bir kısmının sosyal güvenlik sistemi dışında 
kaldığı ülkede temel kamu hizmetlerine erişim artık ücretlidir. Toprağa yoğun bir 
saldırının olduğu Çin’de, topraksızlaşmanın açığa çıkardığı işgücünün geleceği, 
saldırgan büyümenin yarattığı çevresel sorunlar ve büyümenin sürdürülebilirliği 
için artık ulusal kaynakların yetersiz kalması vb. sorunlar da belirtilmelidir.

Çin’in ekonomik başarımı, genellikle, ucuz ve bol işgücü ordusuyla 
açıklaıımaktadır. Ucuz, bol ve her türlü çalışma koşullarına hazır bir emek 
ordusunun önemi yadsınamaz. Ulus devletlerin “ulusal pazar” olmaktan, kendisi 
için en uygun pazarlara akmak isteyen küresel sermaye için giderek küresel 
bir pazara dönüştürüldüğü günümüzde, Çin bu “avantajını” olabildiğince 
kullanmıştır. Kendisi hem küresel sermayenin yatırımları için çekici bir pazar 
olmuş hem de düşük maliyetli ucuz ürünlerinin satışı için dünya ülkelerini pazar 
olarak kullanmıştır. Ancak, “ucuz ve bol emek” savı, küresel krize rağmen 
günümüzde süren Çin’in büyümesi için yeterli bir çerçeve olmaktan uzaktır. Bu 
çerçeve içine sosyalist dönemdeki kazanımların, işgücü verimliliğindeki artışın 
da dahil edilmesi gerekliliği bir yana, Çin artık ne geçmişte olduğu kadar ucuz 
emek cennetidir ne de salt emek yoğun, ucuz üretimiyle küresel pazarda varolma 
gibi bir beklenti içindedir.

1990’lı yıllarda ucuz ve bol emek gücü, bakir pazarı ve elverişli yatırım 
olanaklarıyla küresel sermaye için çekici bir pazar olan Çin küresel bir atölyeye 
dönüşmüştür. 1990 'lı yıllarda düşük fiyat politikasıyla ulusal pazarları ele geçiren 
Çin, 2000’li yıllardan itibaren bu kez kendisi dış pazarları atölyeye dönüştürme 
çabasındadır. Büyüyen ekonomisine koşut biçimde dünya pazarlarında varlığını 
güçlendiren Çin, büyümesini sürdürmesini sağlayacak yeni kaynaklar, döviz 
birikimini yatırıma dönüştüreceği elverişli pazarlar ve dev devlet işletmelerinin 
küresel rekabet gücünü artıracak yeni arayışlar içindedir.

9 Joel Andreas (2008). “Changing Colours o f China”, New Left Review, V. 54, November-
December, s. 136.

10 UNDP (2009). Human Development Report 2009, Overcoming Barriers: Human Mobility and
Development, New York. Palgrave Macmillan, s. 196.
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Küresel Olana Yönel: Yabancı Sermaye Olarak Çin

Tarihsel olarak ülkelerin ekonomik gücü ile sermaye ihracı arasında doğrusal 
bir ilişki söz konusudur. Kapitalizmin doğduğu İngiltere, 19. Yüzyılın ortalarında 
en büyük sermaye ihracatçısıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise İngiltere’nin 
yerini ABD almaya başlamıştır. 1967’de küresel doğrudan dış yatırım stokunun 
%50’sini elinde bulunduran ABD’nin payı 2009 yılında %23’e gerilemiştir. 
1991’de dünya ölçeğinde dış yatırımlarda %1 olan Çin’in payı ise 2009 yılında 
%6’ya yaklaşmıştır."

Çin’in dışa açılma politikasının başladığı 1970’li yılların sonunda ülkenin 
dışarıya doğrudan yatırımları sıfır düzeyindedir. 1980’ler ve izleyen dönemlerde 
Çin, daha çok, ülkeye akan doğrudan yabancı yatırımlarla dikkat çekmekle birlikte 
bu dönemler aynı zamanda Çin’in dışarıya doğrudan yatırımlarının da büyümeye 
başladığı yıllardır. Çinli işletmelerin henüz öğrenme/emekleme aşamasında 
olduğu 1980’lerde dışarıya doğrudan yatırımları (DDY) yıllık 450 milyon dolar 
civarındadır. 1990’larda yıllık 2,3 milyar dolara yükselen DDY, 2001 yılında 6,9 
milyar dolara ulaşmıştır.

2001 yılı DDY bağlamında iki açıdan önemli bir dönüm noktasıdır. İlk olarak, 
Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) tam üyeliğine koşut biçimde Çin, ticaret, yatırım 
ve fınansal rejimlerini önemli ölçüde liberalize etmiştir. İkinci önemli gelişme, 
Çinli işletmeler için belirlenen “küresel olana yönel” hedefinin, resmi bir 
politika olarak 2001-2005 dönemini kapsayan 10. Beş Yıllık Kalkınma Planına 
girmesidir.12

2004 yılında DDY düzenlemelerinin önemli ölçüde esnekleştirilmesinin 
ardından 2005-2006 yıllarında Çin’in DDY’lerinde bir sıçrama gözlenmiştir. 
2000-2006 yılları arasında, dünyadaki DDY’lerin yıllık artış oranı ortalama %6 
iken, aynı dönemde Çin’in kayıtlı DDY’leri %116’lık bir büyüme göstermiştir 
(Grafik 1). 2006 yılında Çin’in DDY’si (mali sektörler dışındaki) 17,6 milyar 
dolara çıkarak küresel DDY’lerin %1,5’ini oluşturmuştur. Çin bu rakamla dünya 
sıralamasında 18, gelişmekte olan ülkeler arasında da Hong Kong, Brezilya ve 
Rusya’dan sonra 4. sıraya yerleşmiştir.13

11 lıttp://\vww.economist.com/hloüs/dailvchart?pa»e=4 (Erişim tarihi: 08.04.2011).
12 OECD (2008). OECD Investment Policy Reviews: China 2008. Paris, s. 69.
13 OECD (2008) s. 69.
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G rafik  1: Ç in ’in Dışarıya D oğrudan  Yatırım ları (1982-2006, m ilyar dolar)

K aynak: O E C D  (2008) s. 69. Not: Sol d ikey  v e rile r  Ç in DDY; sağ  d ikey  v e rile r dünya 
DDY.

Çin’in dışarıya doğrudan yatırımları 2009 yılında 56,53 milyar dolardır. 
Toplam DDY’lerin %84,5’ini oluşturan mali sektör dışı DDY’ler 47,8 milyar 
dolar, mali sektördeki DDY’ler 8,7 milyar dolardır. 2009 yılı sonunda, 177 ülkede 
faaliyet gösteren 13.000 Çinli şirketin varlıkları 1 trilyon dolardır.14

Çin Ticaret Bakanlığının verilerine göre, Ocak 2011’de ülkenin mali 
sektör dışı kümülatif DDY’si 261,5 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırımların en 
çok yöneldiği coğrafya Asya’dır. Çin’in 2010-2011 arasında Asya’ya yaptığı 
yatırımların tutarı yaklaşık 2 milyar dolardır. Bu rakam toplam dış yatırımların 
%70’ini oluşturmaktadır. Aynı dönemde, dış yatırımlar Pasifik, Avrupa ve Afrika 
coğrafyasında, sırasıyla %261, %253 ve % 105 oranında artmıştır. Yurtdışında 
yatırım yapan Çinli şirketler; hizmet, madencilik, toptan ve perakende, imalat ve 
ulaştırma sektörlerinde yoğunlaşmıştır.15

Dış Yatırımların Yönetimi

Dış yatırımların ana yönlendiricileri, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu 
(UKRK) ile Çin Ticaret Bakanlığıdır. Günümüzde ekonomi yönetiminin 
güçlü kurumlarından olan UKRK, 1952’de merkezi planlama birimi olarak 
kurulan Devlet Planlama Komisyonunun devamıdır. Komisyon, 2003 yılında 
yeniden yapılandırılarak UKRK adını almış ve işlevleri değiştirilmiştir. UKRK,

14 htlp://io2.mofcom.eov.cn/aailicle/chinanews/201009/20100907122299.html (Erişim tarihi:
28.02.2011).

15 httr>://english .m ofcom .gov .cn /aartic le /new srclease/press/201102/20110207414989.htm l
(Erişim tarihi: 26.02.2011).
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günümüzde ulusal plan ve programlan hazırlama görevinin yanı sıra tnakro- 
ekonomik politikaların yönetiminden de sorumludur.16 UKRK, hem ülkeye 
gelen yabancı sermaye yatırımları hem de yurtdışında yapılacak Çin yatırımları 
konusunda yetkilidir. Dış yatırımlar konusunda politikalar önermek ve strateji 
geliştirmekten sorumludur. Büyük miktarda döviz gerektiren dış yatırım projeleri; 
ulusal mevzuata, sanayi politikalarına uygunluğu ve ulusal kalkınmaya katkısı 
ile yatırımcıların projeyi yürütme kapasitesi açısından UKRK’ce incelenmek ve 
onaylanmak zorundadır.17

Dış yardımların uygulanmasından da sorumlu olan Ticaret Bakanlığı; dış 
yatırımlara ilişkin yönetsel ve özel politikalar geliştirmek, dış yatırımlara 
rehberlik etmek, UKRK’nın yetki alanı dışında kalan yatırımları incelemek 
ve onaylamak, mali şirketler dışındaki yatırımcı şirketlerin kuruluşuna izin 
vermek ve bunların etkinliklerini denetlemekle görevlidir.18 Ticaret Bakanlığının 
yurtdışmdaki örgütlenme ağı, Çin’in hem yatırımcı hem de yatırım alanı olarak 
hedeflediği coğrafyanın genişliğini göstermektedir. Bakanlığın, haritada yerlerini 
bulmakta zorluk çekeceğimiz Mikronezya Federal Devletleri, Samoa, Tonga, Fiji, 
Seyşel, Mauritius, Komor adaları dahil, Asya, Afrika, Avrupa, ABD ve Pasifik 
bölgesindeki dış temsilciliklerin sayısı 202’diı\19

Temel politika ve uygulama açısından ana sorumluluk bu iki kurumda 
olmakla birlikte, dış yatırımların yönetilmesinde çok sayıda kuruluş sürece 
dâhildir. Yatırım projelerinin finansmanında kamu bankaları ve Devlet Döviz 
Dairesi, gerekli bağlantıların kurulmasında yurtdışmdaki diplomatlar ve Ticaret 
Bakanlığının dış temsilcilikleri, yatırım yapılan ülke veya bölge ülkeleriyle 
kurulan işbirliği örgütleri, hem yatırımların yönlendirilmesinde hem de projelerin 
uygulanmasında rol oynamaktadır.

Dış yatırım projelerinin onaylanmasında, proje tutarının miktarına göre, 
Devlet Konseyi, UKRK ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. Örneğin, toplam yatırımı 
200 milyar doların veya toplam dövizi 50 milyar doların üstündeki projeler, 
UKRK’nin incelemesinden sonra Devlet Konseyince; toplam yatırım miktarı 
30 milyar doları geçenler UKRK’nin merkezince onaylanmaktadır. Daha düşük 
miktardaki yatırımlar için UKRK ve bakanlığın ya merkez ya da yerel birimleri, 
projenin türüne göre onay yetkisini ya birlikte ya da tek başına kullanmaktadır.20

Çin’in doğrudan dış yatırımları niteliksel açıdan;
• doğal kaynaklara,
♦ üretim pazarlarına,

16 Seriye Sezen (2009). Çin 'in İkinci Uzıın Yüriiyiişii, Ankara. TODAİE, s. 235.
17 http://en.ndrc.i2ov.cn/mfod/t20081217 252124.htm (Erişim tarihi: 19.03.2011).
18 hnp://enı.'lish.mofcom.gov.cn/column/mission20l0.shtml (Erişim tarihi: 19.03.2011).
19 http://nreview.enelish.mofcom.tıov.cn/mofcom/guobiebao£;ao.shtml (Erişim tarihi:

02.11.2010).
20 OECD (2008) s. 88.
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ileri teknoloji, marka isimler ve müşteri/dağıtım ağı gibi stratejik 
varlıklara,
yatırımları ve yatırım alanlarını çeşitlendirmeye,
verimliliği artırmaya yönelik yatırımlar, olmak üzere küıuelendirilebilir.21 

Bu sınıflandırma her yatırımın yalnızca bir amaca yöneldiği anlamına 
gelmemektedir. Bazı yatırım projeleri birden çok amaca da yönelebilmektedir.

Dış yatırımlar, Çin hükümetince doğrudan ya da dolaylı biçimde 
yönetilmektedir. Hükümet bu amaçla bir dizi mali ve mali olmayan güdüleyici 
araçları kullanmaktadır. Zaten önemli, stratejik yatırımlar doğrudan kamu 
işletmelerince yapılmaktadır. Yurtdışı yatırımlarda hükümetin önem verdiği 
işletmeler düşük faizli kredilerden ve doğrudan sermaye katkısından 
yararlanmaktadır. Çin Kalkınma Bankası ve Çin İthalat ve İhracat Bankası (Exim 
Bank) gibi kalkınma bankaları, bu tür destekleri sağlayan ana kaynaklar olmakla 
birlikte diğer ticari kamu bankalarının kaynakları da bu amaçla kullanılmaktadır. 
Diğer yandan hükümet, kurduğu özel fonlar aracılığı ile dış yatırımları 
desteklemektedir.22 Bu özel fonlardan biri de, küçük ve orta ölçekli işletmeler 
için uluslararası pazarları geliştirme fonudur.23

Hükümet, gelişmekte olan ülkelere yönelik resmi yardım programları ile de 
dış yatırımları dolaylı biçimde desteklemektedir. Kredi açılacak projeler, ticaret, 
dışişleri ve maliye bakanlıklarının işbirliği ile belirlenmektedir. 1994 yılında 
% 100 kamu sermayeli bir şirket olarak kurulan Çin İhracat-İthalat Bankası 
(Eximbank), yabancı ülkelere açılan kredilerin ana sağlayıcısıdır. Banka, “2008 
yılına kadar 36 Afrika ülkesindeki 300’den fazla projeyi” finanse etmiştir.24 
Çin’in güçlü diplomatik ilişkilerinin olduğu ülkelere kamu bankaları aracılığı 
ile açtığı krediler, Dünya Bankası’nın ikraz anlaşmalarını anımsatan koşullar 
içermektedir. Bu koşullar sayesinde, verilen kredilerin önemlice bir kısmı Çin’e 
dönmektedir. Örneğin, Eximbank’ın ayrıcalıklı kredi koşulları arasında; proje 
yüklenicisinin Çinli şirketler arasından seçilmesi; gerekli donanımın ilkece 
Çin’den ithal edilmesi; projenin gereksindiği araç, teknoloji ve hizmetlerin 
alımında Çin’den gelenlere öncelik verilmesi ve bunların ilkece en az %50’sinin 
Çin’den karşılanması vardır.25

Hükümetin dış yatırımları yönlendirme ve desteklemede kullandığı bir diğer 
araç vergi politikalarıdır. 1986’dan beri, yurtdışındaki tüm şirketler, faaliyete
21 OECD (2008) s. 93-94.
22 OECD (2008) s. 91.
23 Jing  Gu (2009). “C h in a ’s Private  E n terprises in A frica  and tlıe lm p lica tions for 
African Development”, Eıtropean Journal o f  Developmenl Research, V. 21, N. 4, s. 580.
24 Saralı Raiııc (2009). China’s African Challenges, The International Iııstitııte for Strategic 

Studies, Oxon. Routledge, s. 27.
25 http ://english.eximbank.gov.cn/bLisinessarticle/activities/loan/200905/9398 l.htınl (Erişim 

tarihi: 10.03.2011).
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geçmelerini izleyen ilk beş yılda kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır. Beş 
yıldan sonra, Çin ile çifte vergilendirme anlaşması olan ev sahibi ülkelerde faaliyet 
gösteren Çinli işletmelerin kurumlar vergisi muafiyeti devam etmektedir. 2007’nin 
ortalarına kadar Çin, yurtdışında yatırım yapan şirketlerinin yasal haklarını ve 
çıkarlarını korumak amacıyla 121 ülkeyle karşılıklı yatırım anlaşmalarının yanı 
sıra 88 ülkeyle çifte vergilendirme anlaşması imzalamıştır. Donanım, ham veya 
işlenmiş maddeleri yurtdışındaki kendi yatırım projeleri için ihraç eden firmalara 
vergi iadesi yapılmaktadır.26

Çizelge 1. Dış Yatırımlar Açısından En Büyük Çin Şirketleri (2006)

Sıra İşletme Etkinlik  alanı

Küresel 
şirketler 
sıra, yeri 

(2010)

1 Çin Petrokimya Şirketi 
(S1NOPEC) Petrol, doğal gaz, petrokimya 7

2 Çin Ulusal Petrol Şirketi Petrol ve doğal gaz 10

3 Çin Ulusal Kıyı (Offshore) Petrol 
Şirketi (CNOOC) Petrol 252

4 Çin Resources Holdings Co. Ltd.
Emlak, gıda, petrokimya, 
perakende, tekstil, çimento, 
dckıniv

395

5 Çin Mobil Telekomünikasyon 
Şirketi

Mobil, veri, IP telefon ve 
multimedya hizmetleri 77

6 Çin Okyanus Gemicilik Grup 
Şirketi (COSCO) Gemicilik -

7 CITIC Grup Finans ve yatırım 254

8 Çin Ulusal Tahıl, Yağ ve Gıda 
Maddeleri Şirketi (COFCO) Tahıl, yağ, gıda 312

9 Çin Tüccarlar (Merchants) Grubu

Liman, otoyol, enerji ulaştırma 
ve lojistik alanlarında ulaştırma 
ve altyapı hizmetleri, finansal 
yatırım, varlık yönetimi ve emlak 
% üıiL'lıını

-

10 Sinoclıem Petrol, gübre ve kimyasal ürünler 203

K aynak: OECD (2008) s. 78; küresel 500 şirket sıralaması yazar tarafından girilmiştir 
(http://monev.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/countries/China.htmn 
(Erişim tarihi: 19.03.2011).
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Ülkenin dış yatırımları başlangıçta merkezi yönetimin denetimindeki kamu 
işletmeleri eliyle yapılmıştır. Özel sektörün güçlenmesiyle birlikte devreye 
özel şirketler girmiştir. Bu gelişmeye koşut olarak, yurtdışında yatırım yapan 
şirketler arasında, kamu işletmelerinin sayısal olarak oranı, 2003-2005 yılları 
arasında %43’ten %29’a gerilemiştir. Ancak yatırım hacmi açısından kamu 
işletmeleri ağırlıktadır. 2004-2006 yılları arasında dış yatırımların %83’ü büyük 
kamu işletmeleri eliyle yapılmıştır.27 2006 yılında yurtdışı yatırımlarda en büyük 
paya sahip ilk 10 şirket, çoğunluğu küresel 500 şirket listesinde yer alan kamu 
işletmeleridir (Çizelge 1).

Dış Yatırımların Yöneldiği Hedefler

Yurtdışındaki yatırımlar ülkenin çeşitli amaçlarına hizmet etmektedir. Bu 
amaçlar bir kaç başlık altında sınıflandırılabilir:

Yüksek düzeydeki döviz birikiminin yatırıma dönüştürülmesi: Çin, 3 trilyon 
doları bulan döviz varlığını çoğunlukla ABD hazine bonolarına yatırmakla 
birlikte, bu birikimi sermaye ihracı yoluyla yatırıma dönüştürmektedir. Nitekim, 
döviz birikiminin artmasıyla birlikte ülkenin dış yatırımlarının hızlandığı 
görülmektedir.

İ¡¡gücüne yeni istihdam alanlarının yaratılması: Dış yatırımlar belirli ölçüde, 
ulusal işgücüne yeni istihdam alanları da yaratmaktadır. Yatırımcı şirketlerde 
Çinlilerin istihdamı sağlanarak, üretken nüfus yurtdışına kaydırılmakta ve 
böylece ülke içindeki iş açığı bir ölçüde kapatılmaktadır.

Ticari ilişkiler sayesinde ülkenin siyasal desteğinin artırılması'. Azgelişmiş 
ülkelere yönelik ticari yatırımlar ve ekonomik yardımlar, Çin’in uluslararası 
düzlemlerde siyasal desteğini arttırmaktadır. Örneğin, Afrika ülkeleriyle 
olan ilişkilerinde, söz konusu ülkenin Tayvan’la ilişkileri, ticari ilişkilerin 
kurulmasında, özellikle yardımların yapılmasında önemli bir ölçüttür. Bu 
bağlamda, Çin’in, 2010 yılında Nobel Barış Ödülü alan Çinli Liu Xiaobo’nun 
ödül törenini boykot çağrısına, sayıları az da olsa, bir kısım ülkelerin uyduğu da 
belirtilmelidir.

Küresel rekabet gücünün arttırılması'. Çin başlangıçta, düşük maliyete 
dayalı düşük fiyat politikası izleyerek küresel piyasaları ele geçirmiştir. Ancak, 
bu politika ile küresel piyasalarda kalıcı olamayacağını gören Çin, küresel 
piyasalarda mallarına duyulan güvensizliği aşarak rekabet gücünü artırmaya ve 
hazır pazarlar elde etmeye yönelik yeni bir politika benimsemiştir. Katma değeri 
yüksek ve yüksek teknolojiye dayalı ihracatı artırmak, bu politikanın önemli bir 
ayağıdır. Çin, 1990-2005 yılları arasında yüksek teknolojiye dayalı ihracatını 
% 5’ten %30'a yükseltmiştir.28 Diğer yandan Çin’in 1990-2007 döneminde kişi
27 OECD (2008) s. 77.
28 Sezen, Seriye (2010). “Çin Kalkınmasında Bilimsel ve Teknolojik Gerçekler”, Cumhuriyet
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başı imalat katma değeri (mamıfactııring valııe cıddedper capita) yaklaşık altı kat 
artmıştır (Çizelge 2). OECD, dünyadaki imalat katma değeri payı Japonya ile aynı 
düzeyde olan (%15) Çin’in ekonomik büyüme hızını sürdürmesi halinde 5-10 yıl 
içinde ABD’yi geçerek bu alanda dünya lideri olabileceğini öngörmektedir.

Çizelge 2. Kişi Başı İmalat Katma Değeri (1990-2007, ABD Doları)
B ölge/Ü lke 1990 1995 2000 2005 2007

D ünya 812 837 944 1.014 1.060

B ağ ım sız  D ev le tler Toplu luğu  (B D T ) 462 216 237 327 361

S ahra A ltı A frika 30 26 28 30 30

Ç in 100 199 303 491 597

Latin A m erika 622 696 687 759 789

K uzey A frika 150 155 194 208 215

G elişm ek te  O lan Ü lkeler 171 215 253 326 366

G elişm işler (B D T  hariç) 3.491 3.658 4 .238 4.421 4 .554

A sya 117 170 222 314 367
Kaynak: O E C D  (2010b) s. 125.

Bu amaçla izlenen ikinci yol, küresel düzeyde tanınan şirketlerin birleşme 
veya satın alma yoluyla ele geçirilmesidir. Çin, adeta “dünyayı satın alıyor” hissi 
uyandıran saldırgan bir satın alma politikası izlemektedir. Alımlar hem bölge 
bazında (Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika, Afrika) hem de sektör bazında 
(bankacılık, otomotiv, gıda, enerji, turizm, ulaştırma, iletişim, bilgisayar teknolojisi 
vb) çeşitlilik sergilemektedir. Örneğin, 1984 yılında %100 kamu sermayeli 
ticari banka olarak kurulan Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (İCBC), 2010 yılında 
İngiltere, Rusya, Kazakistan, Lüksemburg gibi ülkelerdeki 24 bağlı kuruluşunun 
yanı sıra 22 ülke/bölgede kurulu 181 şubesiyle faaliyet göstermekledir. Banka 
2007 yılında Güney Afrika’daki Standard Bank’in %20 hissesini, 2010 yılında 
Tayland’daki ACL Bank’ın %97,24’üııü, Kanada’daki Bank of East Asia’nın 
%70’ini satın almıştır (ICBC, 2010). 2007’de ise Çin Kalkınma Bankası (CDB), 
3 milyar dolar karşılığında İngiliz Barclays’in %2,07 hissesini satın almıştır.

Otomotiv sektöründe ise, 2005 yılında Nanjing Auto’nun İngiliz MG Rover 
şirketini satın almasının ardından, 2010 yılında Volvo şirketi bir başka Çinli 
şirket olan Gelly tarafından 1,5 milyar dolara satın alınmıştır. 2004 yılında Çinli 
Lenovo şirketi ise IBM’in kişisel bilgisayar yazılım bölümünü 1,75 milyar dolara 
satın almıştı.

Birleşme ve devir alma yöntemiyle Çin’in en fazla güçlenmeye çalıştığı alan 
petrol ve gaz sektörüdür. 2010 yılında sektördeki küresel birleşme ve devirlerin 
beşte birini gerçekleştiren29 Çinli petrol ve gaz şirketlerinin, 2002-2010 yılları

Bilim ve Teknoloji, Y. 24, S. 1201, s. 8-9.
29 http:www.ft.eom/cms/s/91fT6d54-5958-l Ie0-bc39-00144feab49a,dwp_uuid=2592a2 (Erişim

tarihi: 01.04.2011).
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arasında sektördeki yabancı şirketlerin hisse alınılan için kullandıkları kaynak 
yaklaşık 65 milyar dolardır.30 Belirli bir coğrafyayla sınırlı kalmayan alımlar tüm 
dünya ülkelerine (Avrupa’dan Kuzey ve Güney Amerika’ya, Orta Doğudan Asya 
ve Pasifik’e) yönelmiştir. Çinli şirketlerin 2011 yılı hedefleri, bu alanda daha 
fazla kaynak harcamaktır.

Asya Pasifik, dış yatırımların yöneldiği bölgeler içinde önde gelmektedir 
(Çizelge 3). Dış yatırımlarda Asya’nın payını bu denli arttıran, uluslararası 
yazında I long Kong’daki yatırımların da dış yatırımlara dahil edilmesidir. Latin 
Amerika ve Karayipler bölgesindeki yatırımların çoğunluğu ise vergi cenneti 
olarak kabul edilen Cayman adaları ile İngiliz Virjin Adalarına gitmektedir.

İkinci büyük pazar olan Avrupa ile küresel mali krizin ardından siyasi 
ve ekonomik ilişkiler daha da artırmıştır.31 2010 yılında Çin’in Avrupa’daki 
yatırımları 50 milyar dolara ulaşmıştır. Buna karşın Avrupa Birliğinin (AB) 
Çin’deki yatırımları yalnızca 5,1 milyar dolardır. İngiltere ve Almanya, Çin 
sermayesinin en çok yoğunlaştığı AB ülkeleri olmakla birlikte, yatırımlar tüm 
Avrupa coğrafyasını kapsamaktadır. Çin’in, en önemli ticari ortaklarından AB ile 
ikili ticaret hacmi, Ocak-Kasım 2010 döneminde 434 milyar dolara yükselmiştir.32 
Ancak bu ortaklıkta ticaret fazlası veren Çin tarafıdır.

Çin’in Avrupa’da giderek artan ekonomik varlığı, AB’yi tedirgin etmiş 
görünmektedir. Geçtiğimiz yıl, Birliğin sanayi komiseri, üye ülkeleri, AB 
ekonomisinin stratejik sektörlerinde Çin’in artan etkisi konusunda uyararak, 
Çin’li şirketlerin olası yeni alınılan için Birlik ekonomisinin korunması çağrısında 
bulunmuştur.33 Ancak küresel mali krizi izleyen dönemdeki gelişmeler, Çin’in 
Avrupa’daki varlığını daha da güçlendireceğini göstermektedir. Krize giren 
Avrupa ülkeleriyle, “yardıma hazırız” mesajlarını verdiği ve ticari anlaşmalarla 
sonuçlanan karşılıklı resmi ziyaretlerini arttıran Çin’in Avrupa’daki alımlannın 
artması beklenmelidir.34*

30 Julie Jiang and Jonathan Siııton (2011). Overseas Investment By Chinese National Oil 
Companies: Assessing the drivers and impacts, Paris. International Energy Agency, s. 39-40.

31 1975 yılında diplomatik ilişkilerin kurulmasının ardından Çin ile AB arasında ticaret anlaşmaları 
imzalanmaya başlanmakla birlikte Ç in’in 2001’de DTÖ üyeliği, taraflar arasında ticari ilişkiler 
açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıntılar için bkz. Francis Snyder (ed.) (2009). 
The European Union and China, 1949-2008: Basic Documents and Commentary, Oxford and 
Portland. Hart Publishing.

32 Chen Xin (2010). “Four key words o f 2010 China-EU economic and trade relation” http://ies. 
cass.cn/en/en 103/wn/2010 12/3355.asp (Erişim tarihi: 01.04.2011).

33 http://eucitizens.eu/Forum/index.php?topic=1917.0 (Erişim tarihi: 01.04. 2011).
34 2010 yılının son aylarında Çin liderleri, Türkiye’nin yanı sıra, krizden en çok etkilenen 

Yunanistan, Portekiz ve İspanya ile Fransa’yı ziyaret etmiş; Çin ise Birleşik Krallık Başbakanını 
ağırlamıştır. Önceden, Ç in’deki “insan haklan ihlallerine” çok duyarlı davranan Avrupa 
ülkelerinin (ör. İngiltere ve Fransa’nın) bu ziyaretler sırasında, ticari kaygılarla insan hakları 
konusunu gündemlerine getirmemeleri de anlamlıdır.
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Çizelge 3. Bölgelere G öre  Ç in ’in Dışarıya D oğrudan  Y atırım ları (2007)
Bölge % Faaliyet alanı Faaliyet türü
A sya Pasifik 41 ,9 E lek tron ik , ağ ır  sanayi İm alat

A vrupa B irliği 22,8 Bilgi ve iletişim  tekno lo jile ri, 
u laştırm a donanım ı Satış, pazarlam a ve destek

A B  dışı A vrupa 10 U laştırm a donan ım ı, h a fif  sanayi İm alat

A frika 9,1
A ğ ır sanayi, bilgi ve iletişim  
Ifk il 'lo il  U'n İm alat, m aden  çıkarılm ası

K uzey A m erika 7,4 B ilgi ve ile tişim  teknolo jileri Satış, pazarlam a ve destek

Latin A m erika 6,3 A ğ ır sanayi İm alat

O rta  Doğu 2,6
A ğ ır sanayi, b ilg i ve iletişim  
teknolo jileri İm alat, m aden  ç ıkarılm ası

Kaynak: Françoise N ico las and S tephen T hom sen  (2008). T he R ise o f  C h inese  F irm s 
in Europe: M otives, S trateg ies and Im plications, D raft paper for presen tation  at the A sia 
Pasific E conom ic A ssociation  C onference, to be held in B eijing, D ecem ber 13-14,2008,s.7.

Ç iz e lg e  4 . L a t in  A m e r ik a  Ü lk e le r in in  T ic a r e t  O r ta k lık la r ı  (1 9 9 0 -2 0 0 7 )

Brezilya Arjantin Bolivya Şili Kolombiya
1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007

T icaret ($, m ilyar) 56,4 289,8 16,4 100,5 1,7 6,6 16,0 111,3 12,3 62,9

T icaret ortağı (% )

A B - ll 22,5 20,5 25,96 14,62 11,0 6,4 24,3 17,2 19,6 11,8

A B D 22,5 15,9 15,68 9,98 21,0 9,8 17,9 14,1 40,4 30,6

L. A m erika 11,5 17,8 24,55 38,25 44,8 65,8 15,5 17,2 11,3 20,6

B rezilya . . . — 13,03 25,88 12,1 38,4 6,6 7,1 1,8 4,6

Çin 1,1 8,5 1,54 10,56 0,3 2,4 0,5 13,4 0,0 6,5

D iğerleri 42 ,4 37,3 19,24 0,71 23,0 15,6 35,2 31,1 28,6 30,5

T oplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ekvador Paraguay Peru Uruguay Venezuela
1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007 1990 2007

T icaret (S, m ilyon) 9,8 27,9 2,4 9,4 6,4 4 7 ,0 3,0 12,1 24,7 133,4

T icaret ortağı (% )

A B - ll 15,4 11,3 17,6 4,7 16,5 12,7 18,0 13,8 13,7 7,5

A B D 33,9 32,9 8,6 5,7 25,0 21,0 9,9 9,4 50,2 37,1

L. A m erika 24,3 25,6 35,6 43,8 16,8 21,7 41,0 40,0 6,4 12,2

B rezilya 2,4 2,7 22,5 19,3 4,5 6,2 26,5 17,6 2,5 3,6

Ç in 1,2 4,2 0,0 20,5 0,6 9,9 2,4 7,9 0,0 4 ,4

D iğerleri 25,2 26,0 38,2 25,2 41,1 34,7 28,8 28,8 29,7 38,8

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kaynak: C ard aso  and  H olland (2010) s. 13.
A B - ll :  A lm an y a , F ransa , İtalya, A v u stu ry a , B elç ika , F in land iya , İr lan d a , L ü ksem burg , 
H ollanda, P o rtek iz , İspanya.
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Son yıllarda Çin sermayesinin yöneldiği iki bölge Latin Amerika ve Afrika’dır. 
Her ne kadar her iki bölgede de hâlâ Batılı ülkeler baskın ekonomik güç olarak 
varlığım sürdürmekle birlikte, Çin’in bölge ülkeleriyle ticari ilişkileri artmaktadır. 
Afrika ile ilişkiler izleyen bölümlerde ayrıntılı ele alınacağından burada kısaca 
Latin Amerika ile olan ilişkiler üzerinde durulacaktır.

Çin’in Latin Amerika ülkeleriyle ticaret hacmi Asya, ABD ve Avrupa’ya 
oranla sınırlı olmakla birlikte düzenli bir artış içindedir. 1990-2007 döneminde 
bölge ülkelerinin Çin’den ithalatı % 2’den % 4,6’ya; ihracatları ise % 0,30'dan 
% 2,5’e yükselmiştir. Çizelge 4, dönem içinde, bölge ülkelerinin ABD ve AB ile 
ticaret hacmi daralırken, bölgenin kendi içindeki ve Çin’le olan ticaretinin arttığını 
göstermektedir.35 Özellikle Paraguay, Şili ve Arjantin ile ticaret hacmindeki artış 
oranı dikkat çekicidir.

Çin özellikle 2000’li yılların ilk yarısından itibaren Latin Amerika ile ekonomik, 
ticari ve diplomatik ilişkilerini artırma yoluna gitmiştir. Çin Hükümetinin 2008 
yılında yayımladığı Çin’in Latin Amerika ve Karayiplere Yönelik Politika Belgesi, 
bölge ülkeleriyle, eşitliğe, karşılıklı yarara ve ortak kalkınmaya dayalı kapsamlı 
bir işbirliğini hedeflemektedir. İşbirliği alanları ise ticaret, yatırım, sanayi, tarım, 
maliye, enerji ve doğal kaynaklar, altyapı inşası, turizm gibi ekonomik sektörlerin 
yanı sıra, eğitim, bilim ve teknoloji ve diplomasiye kadar uzanmaktadır. Nitekim 
Latin Amerika ile ticaret hacmi, 2004-2008 yılları arasında %260’hk bir artışla 
143,4 milyar dolara yükselmiştir. Böylece Çin, bölgenin ABD’den sonra ikinci 
büyük ticaret ortağı haline gelmiştir.36 Ülke bazında ise Çin, Brezilya’nın en 
büyük ticaret ortağıdır. Bölgeyle ticaret hacminin dengeli olduğu görülmektedir. 
Bir başka ifadeyle Çin bölgeden ihracatı oranında ithalat yapmaktadır. Çin 
bölgeden petrol, bakır, gümüş, demir, kalay, tarım ürünleri (soya fasulyesi, şeker) 
ithal ederken, bölgeye mamul mallar ihraç etmektedir.

Ticaretin dışında Çin, Latin Amerika’da doğrudan dış yatırımları, altyapı 
projeleri ile de varlık göstermektedir. 2004 yılında Çin dış yatırımlarının yarısı 
bölge ülkelerine gitmiştir. Örneğin, Çin’in en büyük çelik işletmesi Baosteel 
Brezilya’ya 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmıştır. Petrol şirketi Sinopec ise 
Brezilyalı petrol şirketi Petrobas’la birlikte girdiği, Brezilya’nın güneyi ile 
kuzeydoğusunu bağlayan gaz boru hattı inşasına ortak girişimci olarak 1 milyar 
dolar yatırım yapmıştır.37 Çin’in Latin Amerika’daki yatırımlarında doğal 
kaynaklara yönelik yatırımlar ön plandadır (Çizelge 5).
35 Eliııia C ardaso  and  M ârcio  H olland  (2010). South Am erica fo r  the Chinese? A Trade- 

B ased Analysis, Paris. O E C D  D evelopm ent C en tre  W orking P aper N o. 289, s. 14.
36 Michael Diaz and Robert Q. Lee (2009). “China’s Rising Interest in Latin America”, China 

Business Review, Septcmbcr-October, s. 19.
37 Jorge Blazquez-Lidoy, vd. (2007). "Angel or Devil? China’s Trade Impact on Latin American 

Emerging Markets”, Javier Santiso (ed.). The Visible Hand o f China in Latin America, Paris. 
OECD Development Centre Studies içinde, s. 70.
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Çizelge 5. Ç in ’in Latin  A m er ik a ’ya D oğrudan  Dış Yatırımları
(milyon dolar)

Yıl Yatırımcı Miktar Sektör Alt sektör Ülke
2005 M inm etals 500 M etal K üba

2005 M inm etals 550 M etal B akır Şili

2005 C N PC  ve S inopec 1.400 Enerji Petrol E kvador

2006 Sinopec 420 E nerji Petrol K olom biya

2007 Z ijin  M ining 186 M etal B akır Peru

2007 G olden  D ragon 100 M etal B akır boru M eksika

2007 C halco 790 M etal B akır Peru

2007 M inm etals ve J. C opper 450 M etal B akır Peru

2007 C hery  A uto 100 U laştırm a O tom obil U ruguay

2008 C hinalco 2.150 M etal B akır Peru

2008 J.G roup  ve C hina-A frica  D. 214 M etal B akır boru M eksika

2008 Sinotex 92 İm alat Tekstil M eksika

2009 H ebei Z hongx in 400 U laştırm a O tom obil M eksika

2009 Lenovo 40 İm alat E lek tron ik M eksika

2009 S.C onstruction  E ngineering 100 Em lak T urizm B aham a

2009 W uhan Iron and Steel 400 M etal D em ir B rezilya

2009 Shougang  G roup 1.000 M etal D em ir Peru

2009 Shunde Rixin 1.900 M etal D em ir Şili

2010 S tate  G rid 1.050 M etal B akır Şili

2010 East C hina M inerals 1.200 M etal D em ir B rezilya

2010 C N O O C 3.100 Enerji A rjan tin

2010 C N PC 900 Eneji Petrol V enezualla

2010 C hina  Sci-Tech 255 M etal B akır Peru

2010 State G rid 1.720 E lektrik B rezilya

2010 Sinochem 3.070 Enerji Petrol B rezilya

2010 C hongch ing  Co. 300 Em lak S oya toprağı B rezilya

2010 C hery  A uto 700 U laştırm a O tom obil B rezilya

2010 Foton M exico 250 İm alat O tom obil M eksika

2010 S any H eavy Industry 100 İm alat M etal işleri B rezilya

Toptanı yatırım 23.437

Kaynak: K evin  P. G allagher. “ N ew  E stim ates  o f  C h in a ’s Foreign Investm en t in 
L atin  A m erica”, h ttp ://trip lccrisis .com /w p-con ten t/up loads/2010 /Q 9/T C B tab le- 
G a llag h e r2 1 S ep tl0 .jp a  (E riş im  ta rih i: 01.04.2011).
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1 9 9 0 ’la r ın  başından itibaren Latin Amerika ile diplomatik ilişkilerini geliştiren 
Çin ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel örgütlerle de yakın ilişkiler kurmuştur. 1995-
2005 yılları arasında Latin Amerika’dan Çin’e devlet başkam, hükümet başkanı 
veya parlamento üyesi düzeyinde 74 ziyaret gerçekleşirken, Çinli liderler de 
19 bölge ülkesini ziyaret etmiştir. Çin Latin Amerika’ya olan ilgisini, 1997’den 
itibaren Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR)38' ile diyalog toplantıları, 
2004’te elde ettiği Amerika Devletleri Örgütü (OAS) ve Latin Amerika 
Parlamentosunda daimi gözlemci statüsü, ÇKP ile Latin siyasal partiler arasında 
kurulan ilişkiler vb. yollarla güçlendirerek sürdürmektedir. Çin aynı zamanda, 
Amerikalılararası Kalkınma Bankası (InterAmerican Development Bank) ile 
Latin Amerika Entegrasyon Birliğinde (ALAD1) daimi gözlemcidir.39

Yeni enerji kaynağına ulaşma: Çin’in son 30 yılda ortalama yıllık % 9-10 
oranında büyümesi, enerji gereksinimini önemli ölçüde artırmıştır. Ülkenin 
dünya enerji tüketimindeki payı 1973-2008 yılları arasında %7,9’dan %16,4’e 
çıkmıştır.40 Çin aslında enerji kaynakları açısından yoksul bir ülke değildir. Dünya 
taş kömürü üretimindeki payı yaklaşık %50’dir ve enerji ihtiyacının %70’ini 
kömürden karşılamaktadır. 2000 yılında ABD’nin yarısı düzeyinde enerji tüketen 
Çin, günümüzde dünyanın en büyük enerji tüketicisidir. Uluslararası Enerji 
Ajansı, 2035 yılına kadar ülkenin enerji talebinin %75 artarak dünya enerji 
talebinin %22’sini oluşturacağını öngörmektedir. Tüketimde dünya birincisi 
olmakla birlikte, kalabalık nüfusu nedeniyle Çin’in kişi başı enerji tüketimi 
OECD ortalamasının üçte biri kadardır.41

38 1990’ların ilk yarısında Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Uruguay arasında oluşturulan ekonomik 
ve ticari birlik. Venezuela, Şili, Ekvador, Bolivya, Peru ve Kolombiya üye olmamakla birlikte 
toplantılara temsilci göndermektedir.

39 Barbara Hogenboom (2009). “Latin America and the Rise o f China: Possibilities and Obstacles 
for Development”, E. Paus, vd. (ed.). Global Giant: Is China Changing the Rules o f  the Game?, 
New York. Palgrave MacMillan içinde, s. 142-143; Shixue Jiang (tarihsiz). "Three Factors in 
the Recent Development o f Sino-Latin American Relations”, Cynthia Arson, vd. (ed.). Enter the 
Dragon? China's Presence in Latin America, Washington DC. Woodrow Wilson International 
Center for Scholars içinde, s. 43.

40 International Energy Agency (2010a). Key World Energy’ Statistics 2010, Paris. OECD/1EA, s. 
30.

4 1 International Energy Agency (2010b). World Energy Outlook 2010, Paris. OECD/IEA, http:// 
www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2010/WEQ2010 ES Enalish.pdf (Erişim tarihi:
22.03.2011).
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Çizelge 6. Ç in ’in E ner ji  Üretim inde Değişim

Enerji Türü
Dünya Üretimindeki Payı Dünya Sıralaması (2008)

1973 (%) 2009 (%) Üretim İthalat/ihracat

Taş köm ürü 18,7 49,7 1 (2009) 2

H idroelek trik 2,9 17,8 (2008) 1 -

E lektrik 2,8 17,3 (2008) 2 7 (ih racat)

Ham  petro l 1,9 5,1 5 (2009) 3

D oğal gaz 0,5 2,9 6 (2009) -

N ü k leer enerji - 2,5 (2008) 9 -
Kaynak: In ternational E nergy  A gency  (2010a) s. 10-27.

Kendisi de önemli bir petrol üreticisi olan Çin, 1993 yılından itibaren petrol 
ithal etmeye başlamıştır. Son 20 yılda ülke, Doğu Asya’nın en büyük petrol 
ihracatçısından dünyanın en büyük ikinci petrol ithalatçısı haline gelmiştir.42 
Petrolde dışa bağımlılığı sürekli artan ve 2009 yılında tükettiği petrolün %52’ini 
dışarıdan sağlayan ülkenin ithalat oranının 2020 yılında %65’e ulaşması 
beklenmektedir (Çizelge 7).

Çizelge 7. Çin’in Petrol İthalatı
Yıl İthalat (%)

2005 42 ,9

2006 45

2007 47

2008 49

2009 52

2020 65 (tahm in)

Kaynak: h ttp ://w w w .ch inada ilv .com .cn /b izch ina /2010 -01 /14 /con ten t 9317926.htm  
(E riş im  ta rih i: 22.03.2011).

Ham petrol ithalatında en önemli pazarlar Orta Doğu ve Afrika ülkeleridir. 
2010 yılının ilk çeyreğinde her iki bölgenin toplam ithalattaki payı %76’dır. 
Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri % 12, Latin Amerika %8, Asya Pasifik 
ise %4’lük bir paya sahiptir. Ülke bazında dört ülke, S. Arabistan, Angola, İran 
ve Rusya, Çin’in petrol ithalatının %55’ini karşılamaktadır (Çizelge 8). Petrole
42 OECD (2008) s. 94. 2009 yılında Çin. 189 milyon ton üretimi ile üretimde dünya beşincisi, 405 

milyon ton tüketimi ile ABD’den sonra dünya İkincisidir. Güngör Uras, “Petroldeki fiyatlar 
korkudan ve spekülasyondan yükseliyor”, Milliyet, 25 Şubat 2011.
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bağımlılık, Çin’in ihracatçı ülkelerle siyasal ilişkilerini de belirlemektedir. Kaddafi 
yönetimine karşı yaptırım kararının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 17 
Mart 2011 'de oylanmasında Çin’in çekimser kalması, hem Libya’daki yatırımları 
hem de düşük oranda da olsa Libya petrolüne bağımlılığı ile ilişkilendirilmektedir.

Çizelge 8. Böl yelere ve Ülkelere Göre Çin’in Petrol ithalatı (2 0 0 9 ]

Bölge 2010 ilk yarı (%) Ülke 2009 
(m.ton) %

Orta Doğu 44 S. Arabistan 32,8 19,83
Afrika 32 Angola 25,6 15,47
Rusya/BDT 12 İran 20,2 12,21
L. Amerika 8 Rusya 12,9 7,79
Asya Pasifik 4 Onıan 10,4 6,28

Sudan 9,8 5,92
İrak 5,9 3,56
Kuveyt 5,9 3,56
Libya 4,6 2,78
Kazakistan 4,5 2,72
Diğerleri 32,8 19,83
Toplam 165,4 99,5

Kaynak: Bölge dağılımı, Julie Jiang and Jonathan Sinton (2011) s. 12; ülke dağılımı, http:// 
wvvw.eneravchinaforum.com/new dav/show.asp?id=767 (Erişim tarihi; 22.03.2011).

Çin 2020 yılında enerji ihtiyacının %15’iııi petrol dışı kaynaklardan 
karşılamayı planlamaktadır. Bu kaynaklardan biri nükleer enerjidir; hedef 
%15’lik bu oranın %5-6’sını nükleer enerjiden karşılamaktır.4’ Bir diğer kaynak 
“yeşil enerji”dir. 2006 yılında Yenilenebilir Enerji Yasasını çıkaran Çin, bu 
tarihten itibaren sektördeki yatırımını yıllık %20 oranında artırmaktadır. Hedef, 
şu an %9 olan yenilenebilir enerjinin toplam enerji üretimindeki payını %40’a 
çıkarmaktır.44 Diğer yandan rüzgâr enerjisi kapasitesini de sürekli artıran ve 
2010'da ABD’den daha fazla tribün inşa eden Çin, halen küresel rüzgâr enerjisi 
kapasitesinin %22’sine sahiptir.45

43 Son 20 yılda 13 reaktörlü 7 santral inşaa eden Çin, 53 reaktörlü 26 santral daha inşa etmeyi 
planlamaktadır. Ç in’de halen yapımı süren 27 reaktör, dünya çapında inşa edilmekte olan 
reaktör sayısının yarısını oluşturmaktadır. Kamil Erdoğdu (2011). “Japonya depreminin 
Çin’de tetiklediği enerji tartışması”, http://wvvw.bhc.co.uk/turkce/izlenim/2011/04/110401 
Iboc crdoedu energv.shtmr?pr (Erişim tarihi: 07.04.2011); http://www.hbc.co.uk/turkce/ 
haberler/2011/03/110317 chiııa nuclear.shtml?s (Erişim tarihi: 06.04.2011).

44 Erdoğdu, 2011.
45 lıttp://www.eeonomist.com/blogs/dailvchart?paae=l (Erişim tarihi: 08.04.2011).
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Çin’in “küresel olana yönel” politikasının uygulama ayaklarından biri ve dış 
yatırımlarının tamamlayıcısı, az gelişmiş ülkelere açtığı kredi ve bağışlardır. Çin 
aslında az gelişmiş ülke olarak dışa açılma sürecinde dış yardımlardan yararlanan 
bir ülkedir. Dünya Bankasının verilerine göre, Çin’in aldığı dış yardımların seyri 
ülkenin ekonomik gücündeki değişime koşutluk göstermektedir. 1980 yılında 
65,5 milyon dolar olan dış yardım yalnızca bir yıl içinde yaklaşık sekiz kat 
artmıştır. Sosyalist piyasa ekonomisinin resmen benimsendiği dönemden sonra 
(1995) yardımlar 3,5 milyar dolara ulaşmıştır. İzleyen dönemde, özellikle 2000 
yılı sonrasında yardımlar düşme eğilimine girerek, 2008’de 1,5 milyar dolar 
seviyesine gerilemiştir.46 2008 yılında yardımların %92’si farklı ülkelerden, 
%8’i de, Dünya Bankası ve AB gibi uluslararası/ulusiistü örgütlerden gelmiştir. 
Ülkeler arasında, Almanya, Japonya, Fransa ve İngiltere; örgütler arasında da 
Avrupa Komisyonu ilk sıralarda gelmektedir.47

Günümüzde kredi alan değil daha çok kredi veren ülke konumundaki Çin, 
Dünya Bankası ve IMF gibi küresel kuruluşların az gelişmiş ülkeler üzerindeki 
hegemonyasını sarsacak görünmektedir. Çünkü 2009 yılında gelişmekte olan 
ülkelere sağladığı krediler Dünya Bankası kredilerini geçmiştir. Dünya Bankası, 
az gelişmiş ülkelere 2009 yılında 103 milyar dolar kalkınma kredisi verirken, 
Çin Eximbank ve Çin Kalkınma Bankasının açtığı kalkınma kredileri 110 milyar 
doları bulmuştur.48 Bu krediler, ticari ilişkilerinin yoğun olduğu az gelişmiş 
(ilkelere, özellikle Afrika ülkelerine açılmaktadır.49

Kültürel Yayılmanın Araçları: Konfüçyüs Merkezleri
Çin’in dünya coğrafyasında küresel bir ekonomik güç olarak yayılma 

eğilimine bir başka eğilim eşlik etmektedir. Çin yabancı ülkelere yalnızca 
sermayesi ile değil kültürü ve dili ile de girmektedir. Kültürel akış henüz ülkenin 
ekonomik gücü paralelinde değildir; ancak btı yönde atılan adımların ivmesi, 
yakın bir gelecekte, özellikle Çince’nin, Batı dilleri düzeyinde olmasa da giderek 
çekiciliğini artıracağını göstermektedir.

Çin, kültürel bir güç olarak dünya coğrafyasında varlığını göstermede Batılı 
ülkelerin izlediği yolu izlemektedir. Ana dillerini ve kültürlerini yaygınlaştırmada,

46 hltp://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD (Erişim tarihi: 13.04.2011).
47 http://vvwvv.parliament.uk/briefingpapers/commons/lib/research/briefings/snep-05580.pdf 

(Erişim tarihi: 13.04.2011).
48 Dünya, 2 Şubat 2 0 11, s. 10.
49 Çin, 2008 yılındaki kasırga afetinden sonra, Küba’ya da ayni yardımlarının yaııı sıra 1,3 milyon 

dolar nakdi yardımda bulunmuştur. Çin, Küba’nın en önemli ticari ortaklarındandır ve iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 2007 yılında 2,2 milyar dolardır (http://wvvvv.chinadailv.com.cn/ 
chiııa/2008-1 l/19/content 72l8023.htm (Erişim tarihi: 19.11.2008).
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ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya gibi ülkelerin yolunu izleyerek
2004 yılından itibaren yabancı ülkelerde kültür merkezleri açmaya başlamıştır. 
Adını, MÖ 551-479 yılları arasında yaşamış olan ünlü Çinli düşünce adamı 
Konfüçyüs’tcn alan Konftiçyüs Enstitülerinin merkezi Pekin’dedir. 2009 yılı 
sonunda, 88 ülke ve bölgede kurulan Konftiçyüs enstitülerinin sayısı 282’ye, 
sınıflarının sayısı 272’ye ulaşmıştır. Bu enstitülerde 9.000’den fazla Çince 
kursunda 260.000 öğrenciye Çince öğretilmektedir. 7.500’i aşan kültürel 
etkinliklere ise 3 milyon kişi katılmıştır. Ayrıca, 50’inin üzerindeki ülkede 250 
kuruluş bu enstitüleri kurmak amacıyla Pekin’e başvurmuştur. Bunlar arasında 
dünya çapında üniversiteler de bulunmaktadır.50

Çizelge 9. Konfüçyüs Enstitüleri/Sınıflarının Bulunduğu Ülkeler (2011)

Kıta/Bölge Ülke

A m erika
A B D , K anada, B rezilya, K üba, K o lom biya, Peru , M eksika, Jam aika , 
A rjan tin , Ş ili, K osta  R ika, Ekvator, B aham a A daları (yaln ızca 
A B D ’de 69  E nstitü  bu lunm aktad ır).

A frika
T unus, B enin , T ogo, M ali, Fas, Sudan , G . A frika C um huriyeti, 
M adagaskar, R uanda, L iberya, K enya, K am erun , B otsvana, M ısır, 
N ijerya , Z im babw e, E topya, Z am biya.

A vrupa

İrlanda, A vusturya, B elarus, B elçika, B ulgaristan , İzlanda, Polonya, 
D anim arka, A lm anya, R usya, F ransa, F in land iya , H ollanda, Çek 
C um huriyeti, R om anya, N orveç, Portek iz , İsveç, S ırb istan , S lovakya, 
U krayna, İspanya, Y unanistan, M acaristan , İtalya, B irleşik  K rallık , 
M alta, S lovenya, E stonya, L itvanya, M oldova.

A sya/O rta  D oğu

A fgan istan , E rm en istan , Pakistan , F ilip in ler, K ore C um huriyeti, 
K azak istan , K ırg ızistan , L übnan , M alezya , M oğolistan , B engal, 
N epal, Japonya, Sri L anka, T ayland, Ö zbek istan , T acik istan , 
S ingapur, İran, H ind istan , E ndonezya, İsrail, Ü rdün, H ong K ong, 
K am boçya, L aos, A zerbaycan , B angladeş, G ürcis tan , T ürk iye, 
B irleşik  A rap  E m irlik leri, M yanm ar.

Pasifik A vustralya, Yeni Z elanda.
K avnak: http://co leue .ch inese .cn /en / (E riş im  ta rih i: 26.02.1011).

Konftiçyüs enstitüleri Çin ile ev sahibi ülke kurumunca birlikte yönetilmekte 
ve kuruluş aşamasındaki giderler Çin yönetimince karşılanmaktadır. Halen bu 
işbirliğinin;

Bir Çinli üniversite ile bir yabancı üniversite,
Bir Çinli ortaokul-lise ile bir yabancı ortaokul veya lise,
Bir Çinli üniversite ile yabancı topluluklar ve örgütler,
Çinli yerel yönetimler ile yabancı yerel yönetimler,
Bir Çinli üniversite ile yabancı işletme arasında 

olmak üzere beş türü vardır.
Enstitülerde çalışacak deneyimli Çince öğretmenleri ile gönüllüler Çin

50 Beijing Review, V. 53, N. 30, July 29, 2010, s. 44.
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tarafından seçilerek gönderilmektedir. 2009 yılında Konftiçyüs Enstitüsü 
Genel Merkezince 109 ülkeye 2.060 öğretmen ve 71 ülkeye 2.740 gönüllü 
gönderilmiştir.51

Türkiye’de ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 2006, Boğaziçi Üniversitesi 
ile 2008 yılında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda söz konusu üniversiteler 
bünyesinde kurulan iki Konftiçyüs Enstitüsü bulunmaktadır. Ayrıca, Ankara’da 
Jale Tezer Koleji ile İstanbul ve Ankara’daki iki dernek bünyesinde Konfuçyüs 
sınıfı açılması yönünde anlaşmaya varılmıştır.

Afrika’daki Çin

Çin’in Afrika ülkeriyle ile ticari ilişkileri yeni değildir, ticari ilişkiler 
hanedanlıklar dönemine kadar uzanmaktadır. 1955 yılındaki Bandung 
Konferasından sonra az gelişmiş ülkelere ve Afrika’ya yardımlarını başlatan52 
Çin ayrıca, 1960’lı yıllarda Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını desteklemiştir. 
İlişkilere antikapitalist ideolojinin egemen olduğu 1960’larda Çin, dış 
yardım programlarını komşu sosyalist ülkelerden Afrika ülkelerine doğru 
genişletmiştir.53 1958’de Cezayir, 1959’da Mısır ve 1960’larda Sahra altı Afrika 
ülkelerinin bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte yardım programına 12 Afrika 
ülkesi dahil olmuştur. 43 Afrika ülkesinin yardım programlarından yararlandığı 
1970’lerde, Çin, Swaziland dışında tüm kıta ülkeleriyle diplomatik ilişki kurmuş 
ve bunlara yardım programları başlatmıştır.54 Ancak Çin’in sömürgesizleşme 
döneminde bağımsızlık hareketlerine verdiği destekle, kıtayla daha çok ideolojik 
düzeyde kurduğu ilişki, 1980’lerden itibaren “ortak amaçlara yönelik ekonomik 
işbirliği”ne, bir başka ifadeyle ticari niteliğe bürünmüştür.55 I950’de 12 milyon 
dolar olan karşılıklı ticaret hacmi, 2000’de 10 milyar, 2005’te 39,4 milyar, 
2008’de ise 106,8 milyar dolara yükselmiştir.56 İkili ticaret hacmi 2010 yılında

51 Beijing Review, V. 53, N. 30, July 29, 2 0 10, s. 44.
52 Liu Haifang (2010). “China’s Development Cooperation with Africa: Historical and Cultural 

Perspectives”, Fantu Cheru and Cyril Obi (ed.). The Rise o f China and India in Africa, London 
and New York. Nordic Africa Institute and Zed Books içinde, s. 54.

53 1956’da, Mısır yönetimine Süveyş Kanalı üzerindeki haklarını elde etmesinde yardımcı 
olmak üzere, mali bağışta bulunmak; 1960’ların başında, M ali’ye şeker kamışı ve çay üretimi 
konusunda tarım uzmanları göndermek; 1960’larda Tanzanya, Somali, Kongo ve M ali’ye 
sağlık ekipleri göndermek gibi yardımlar bu bağlamda belirtilebilir (Xiaoyun, tarihsiz).

54 Deborah Bratuigam (2008). “China’s Foreign Aid in Africa: What Do We Know?”, Robert I. 
Rotberg (ed.). China into Africa: Trade, Aid, and Influence, Baltimore. Brooking Institution 
Press içinde, s. 199-200.

55 1980 sonrası Çin-Afrika ilişkilerinin ayrıntıları için bkz. lan Taylor (2007). China and Africa: 
Engagement and Compromise, Oxon and New York. Routledge; Chris Alden vd. (2008). China 
Returns to Africa, London. Hurst&Company; Liu Haifang (2010).

56 Thulani Guliwe (2009). “An introduction to Chinese-African relations", Antony Yaw Baah 
and Herbert Jauch (ed.). Chinas In vest mens in Africa: A Labour Perspective, African Labour
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yaklaşık 127 milyar dolardır. 2010 yılında ülkenin ikili karşılıklı ticareti Kenya 
ile 1,8 milyar dolar, Mısır ile 7 milyar dolara ulaşmıştır.57

Günümüzde, Afrika’nın birinci ticari ortağı haline gelen Çin’in dış 
yatırımlarının yöneldiği bölgeler içinde Afrika dördüncü sıradadır.58

Çizelge 10. Çin-Afrika İkili Ticaret Hacmi (ABD Doları)

1950 2000 2005 2008 2010

Ticaret hacmi 12 milyon 10 milyar 39,4 milyar 106,8 milyar 127 milyar

Çin’in Afrika ülkeleriyle ilişkisi yalnızca ticaret ve yatırımlarla sınırlı değildir. 
İlişkiler, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanların tamamını kapsamaktadır. 
Örneğin gençlik programı kapsamında, 2009 yılı Eylül ayına kadar toplam 281 
genç Çinli, Etiyopya, Zimbabwe, Seyşeller, Tunus, Eritre, Gana gibi Afrika 
ülkelerinde sağlık, spor, tarım ve eğitim alanlarında gönüllü olarak çalışmıştır. Çin, 
Afrika’yı turizm açısından da desteklemekte ve giderek daha fazla sayıda Afrika 
ülkesini, grup halinde yapılacak yurtdışı tatil yeri listesine dahil etmektedir. 2007 
yılında 234.400, 2008 yılında 322.000 Çinlinin yurtdışı tatillerinde ilk durakları 
Afrika olmuştur. Sağlık alanındaki katkılar; hastane ve sıtmayla mücadele 
merkezlerinin yapımı, ilaç ve tıbbi malzeme temini ve sağlık personelinin eğitimi 
gibi alanları içermektedir.

Eğitim alanındaki işbirliği; okul yapımı, eğitim malzemesi sağlanması, kamu 
görevlilerinin Çin’de ve ülkelerinde eğitimi ve burs sağlanması gibi konuları 
içermektedir. Çin’in saygın üniversitelerinden, Pekin ve Tsinghua, 16 Afrika 
ülkesinden 42 öğrencinin katıldığı Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı 
yürütmüştür. 2006’dan itibaren Afrikalı öğrencilerin burs kotasının artırıldığı 
Çin’de burslu eğitim gören Afrikalı öğrencilerin sayısı 2009 yılında 4.000’c 
ulaşmıştır. Diğeryandan, 16 Afrika ülkesinde toplam 23 Konfüçyüs Enstitüsü veya 
sınıfı açılmıştır. Çin Afrikalı kamu görevlilerinin eğitiminde de rol oynamaktadır. 
Çinli uzmanlarca verilen eğitimler; sağlık, eğitim, kültür, gümrük, çevre koruma, 
tarım vb alanlarda çalışan görevlilere yöneliktir.59 2010 yılı sonunda Çin’in eğitim
verdiği kamu personeli sayısı 30.000’e ulaşmıştır/’0____________

Research Network, içinde, s. 17; http://www.cabc.org.cn/english/introduce.asr) (Erişim tarihi:
02.12.2010).

57 http://www.focac.ora/eng/zxxx/t803625.htm (Erişim tarihi: 04.04.2011;
___ lıttn://english.mofcom.gov.cn/aarticle/newsreleasc/press/201102/201I0207414989.html

(Erişim tarihi: 6.02.2011).
58 http://cimlish.mofcom.gov.cn/aarticle/newsrelcase/press/20l 102/201102074l4989.html 

(Erişim tarihi: 26.02.2011).
59 lıttr)://www.focac.org/cng/dsibzihv/hvwi/t627504.htm (Erişim tarihi: 04.04.2011)
60 h ttp ://eng lish .m ofcom .gov .cn /aartic le /new srelease/press/201102/20110207414989.htm l 

(Erişim tarihi: (26.02.2011).
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Çizelge 11. Ç in-A frika  İşbirliği A lanları

İşbirliği alanı İşbirliği araçları/düzeyleri

Siyasal ilişkiler, 
bölgesel barış ve 
güvenlik

Yiiksck düzeyde karşılıklı ziyaretler 
Diplomatik danışma ve diyalog
Parlamentolar, siyasal partiler ve yerel yönetimler arasında 
işbirliği
Konsolosluk işleri ve yargı alanında işbirliği 
Temel uluslararası sorunlar alanında işbirliği 
Afrika Birliği ve diğer bölgesel örgütlerle işbirliği 
Barış ve güvenlik alanında işbirliği

Ekonomik ilişkiler

Danışma ve işbirliği mekanizmaları 
Yatırım ve iş olanakları
Ticaret, finans, tarım, teknoloji, hava ulaştırma ve kalite 
denetimi alanında işbirliği

Sosyal kalkınma Kalkınma yardımı ve borçların silinmesi, insan kaynağının 
geliştirilmesi, eğitim ve sağlık

Kültürel değişim ve 
işbirliği Kültür, gençlik, kadın, turizm, medya

Çin Afrika kıtasıyla ticaretini geliştirmek amacıyla bir dizi önlem almıştır. 
İşletmelerini Afrika’daki yatırımlarını artırmaya teşvik etmekte ve bu yatırımları 
da tarım, imalat, finans, ticaret ve çevre korumaya yöneltmektedir. Diğer yandan, 
2010 yılından itibaren 26 Afrika ülkesinde üretilen ürünlerin %60’ının gümrük 
tarifelerini azaltmaya veya muafiyete tabi tutmaya başlamıştır.61

2000 yılından itibaren Afrika’da ticaret ve yatırım geliştirme merkezleri 
kuran Çin, aynı zamanda 20’den fazla ülke ile de yatırım geliştirme anlaşmaları 
imzalamıştır. Yatırımlardan en çok pay alan G. Afrika Cumhuriyeti aynı zamanda 
Çin’de madencilik, biracılık ve finans sektöründe önemli yatırımları olan tek 
Afrika ülkesidir.62

Çin Eximbank’ın verilerine göre, 2006 yılında Afrika’da 800 Çinli şirket 
faaliyettedir. Ancak bu resmi sayının gerçekte çok daha fazla olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu şirketlerin yaklaşık %85’i özel şirketlerdir. Sayısal üstünlük 
özel şirketlerde olmakla birlikte, bunlar, genellikle imalat sanayiinde çalışan 
küçük ve orta ölçekli şirketlerdir (KOBİ). Hayli esnek, yerel koşullara hızla 
uyabilen ve ağır çalışma koşulları uygulayabilen bu şirketlerin yurtdışındaki 
yatırımlarını hükümet, KOBİ’ler için Uluslararası Pazar Geliştirme Fonu aracılığı 
ile desteklemektedir.63

61 A. k.
62 Antony Yaw Baah and Herbert Jauch (cd.) (2009). China 's Investmens in Africa: A Labour 

Perspective, African Labour Research Network, s. 12.
63 Gu (2009) s. 573-574, 580.
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Çizelge 12. A fr ik a’daki Çinli Ş irketlerin  B üyüm e A şam aları

Dönem Özellikler

1949-1980’ler Çin hükümetinin kalkınma yardımı projelerini uygulayan 
a7. sayıda Çin şirketi.

1980’ 1er- 1990’ların ortası Biiyük ulusal veya yerel düzeydeki kamu ticari 
işletmeleri, az sayıda özel şirket.

1990’ların ortası-2000
Kaynak, stratejik varlık ve altyapı yatırımları arayan 
büyük kamu işletmelerinin ortaya çıkışı; özel şirketlerin 
sayısının artışı.

2000-2005
Biiyiik ölçekli kamu işletmelerinin ve özel şirketlerin 
artışı; ticaret bölgeleri, sanayi parkları gibi kalkınma 
stratejisi kümelerinin ortaya çıkışı.

2005 sonrası

Küçük ölçekli aile şirketlerinin girişi ve çeşitli 
sektörlerde faaliyet gösteren özel şirketlerin hızla artışı; 
kamu işletmelerinin genişlemeye devam etmesi; ticaret 
bölgeleri ve sanayi parklarının gelişimi.

K aynak: Gu (2009) s. 572.
Afrika’daki Çinli işletmelerin istihdam politikaları ülkeden ülkeye değişmekle 

birlikte, genel eğilim emek maliyetinin olabildiğince düşük tutulmasıdır. Bir iş 
akdine dayanmadan çalıştırılan işçilerin, ücretleri, sosyal yardımları ve genel 
çalışma koşulları tümüyle işveren tarafından belirlenebilmektedir. Kimi ülkelerde 
işçilere, ülkede geçerli asgari ücretin altında ücret verilebilmekte, istihdamda 
geçici işçiler tercih edilmekte ve çalışma süreleri uzun tutulmaktadır. Toplu 
sözleşme uygulamasının pek yaygın olmadığı Çinli şirketler sendikalaşmaya da 
olumlu yaklaşmamakta ve sendika üyesi olan işçiler işlerini kaybetme tehlikesiyle 
karşılaşmaktadır.64

Çin-Afrika İşbirliği Forumu
Çin’in girişimiyle, Çin ve Afrika arasında siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri 

geliştirmek amacıyla 2000 yılında kurulan Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC), 
ülkenin kıtayla olan ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir mekanizmadır. Kıtadaki 
53 ülkeden, Çin’in diplomatik ilişkide olduğu 48 ülkenin üye olduğu Forumun 
kuruluşunu izleyen dönemde ikili ilişkiler önemli ölçüde gelişmiştir. Çin ve 
Afrika arasında 1991’de 1,44 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacmi, 2002’de 
12 milyar dolara yükselmiştir. Bu tarihte Çin’in kıtadan ithalatı 5.427, ihracatı ise 
6.962 milyar dolardır. 65 Karşılıklı ticaret hacmi 2010 yılında 126,9 milyar dolara, 
Çin’in Afrika’daki yatırımları ise 1 milyar dolara erişmiştir. Madencilik, imalat 
ve tarım alanlarındaki yatırım stoku ise 20 milyar doları aşmıştır.

FOCAC’ın bakanlar düzeyinde ilk toplantısı, 2000 yılında Pekin’de yapılmıştır. 
Çin, Togo, Cezayir, Zambia, Tanzanya’nın devlet başkaıılarıyla temsil edildiği
64 Yaw Baalı and Jauch (2009) s. 66-69.
65 http://english.focacsutnmit.org/2006-09/2l/content 840.htm (Erişim tarihi: 04.04.2011).
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toplantıya, Afrika Birliği Örgütü Genel Sekreterinin yanışını, Çin ve 44 Afrika 
ülkesinden 80 bakan, 17 bölgesel ve uluslararası örgütün temsilcisi ile Çinli ve 
Afrikalı işadamları katılmıştır.66

Bu toplantıda kabul edilen Çin-Afrika Ekonomik ve Sosyal Kalkınma İşbirliği 
Programında, taraflar arasında eşitlik ve karşılıklı yarar vurgulanmakta, ticaret 
ve yatırım, mühendislik ve diğer altyapı projeleri, doğal kaynaklar ve enerji, 
maliye, tarım, sağlık, göç, bilim-teknoloji ve kültür, eğitim, sağlık, personel, 
çevre, turizm alanlarında işbirliği öngörülmektedir. Çin-Afrika Ortak İş Konseyi 
kurmayı öngören program, Çin’in, aşırı borçlu yoksul kıta ülkelerinin 10 milyar 
Yuan (1,5 milyar dolar) tutarındaki borçlarının silinmesini de taahhüt etmektedir. 
Programda, Afrika’nın sanayisini geliştirmek amacıyla tarım, maden ve metalürji 
kaynaklarından yararlanmak istediği ve Çin’in bu çerçevede yatırımlarını 
artıracağı vurgulanmaktadır.67 Toplantıyı izleyen üç yıl içinde Çin taahhüt ettiği 
gibi 31 Afrika ülkesinin 1,5 milyar dolar tutarındaki borçlarını silmiştir.68

2003’te Adis Ababa’da yapılan FOCAC’ın 2. toplantısında kabul edilen ve 
2004-2006 yıllarını içeren Eylem Planında, Çin, Dünya Ticarct Örgütüne girmek 
isteyen ülkeleri desteklemeye, Afrika’dan ithal edilen belirli ürünlerden gümrük 
vergisini kaldırmaya ve 10.000 Afrikalı personeli eğitmeye söz vermiştir.69 2005 
yılında, 25 Afrika ülkesinden ithal edilen 190 farklı üründen ithalat gümrük 
vergisininiıı kaldırılmasının ardından Çin’le Afrika’nın ticareti önemli ölçüde 
artırmıştır.70

Birinci ve ikinci FOCAC toplantılarında kabul edilen program veya eylem 
planlarında Çin’in daha çok ilkesel düzeyde işbirliği taahhütlerinde bulunduğu, bu 
taahhütlerin somut hedefler içermediği dikkat çekmektedir. İzleyen dönemlerdeki 
toplantıların eylem planları ise giderek daha somut vaadler içerir hale gelmiştir.

2006 yılında Pckin’de yapılan üçüncü toplantıda, Çin ve Afrika arasında 
“yeni tip bir stratejik işbiıiiği”ııin kurulduğu ilan edilmiştir. Stratejik işbirliğini 
geliştirme yolları arasında, yüksek düzeydeki ziyaretlerin, ticari işbirliğinin ve 
kültürel değişimin artırılması ile uluslararası ilişkilerde eşgüdümün genişletilmesi 
vardır. Ama ticari ilişkilerin arttırılması ve yeni işbirliği yollarının keşfedilmesi 
özellikle vurgulanmakta ve bu amaçla, tarım, altyapı, balıkçılık, bilgi teknolojileri, 
halk sağlığı ve personel eğitimine öncelik verileceği açıklanmaktadır.71

Pekin toplantısında Devlet Başkanı Hu, yoksul Afrika ülkelerinin daha fazla

66 http://www.focac.orfl/eng/ltda/dvibzihv/Cl 12009/t 157577.htırı (Erişim tarihi: 04.04.2011).
67 http://www.focac.on’/eng/ltda/dvibzihv/DOC12009/t606797.hlm (Erişim tarihi: 18.03.2011).
68 Beijing Review, May 15, 2008, s. 12.
69 http://www.focac.org/eng/ltda/deibzihv/DQC22009/t606801.htm (Erişim tarihi: 18.03.2011).
70 Martyıı J. Davies (2008).“Spccial Economic Zones: China’s Developmental Models Comes 

to Africa”, Robert I. Rotberg (ed.), China into Africa: Trade, Aid, and Influence, Washington, 
D.C. Brookings Institution Press içinde, s. 142.

71 http://englisli.focacsummit.org/2006-11 /05/content 5166.htm (Erişini tarihi: 04.04.2011).

1 0 1 6 Bilsay Kuruç’a Armağan

http://www.focac.orfl/eng/ltda/dvibzihv/Cl
http://www.focac.on%e2%80%99/eng/ltda/dvibzihv/DOC12009/t606797.hlm
http://www.focac.org/eng/ltda/deibzihv/DQC22009/t606801.htm
http://englisli.focacsummit.org/2006-11


borçlarının silinmesi ve üç yıl içinde 3 milyar dolarlık tercihli kredi açılmasını 
da içeren bir yardım paketi açıklamıştır. Başbakan Wen Jiabao ise, Çin ve Afrika 
arasındaki ticaret hacminin 2010 yılına kadar 100 milyar dolara çıkarılması 
gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, Afrika hükümetleri ile 11 Çinli işletme arasında 
1,9 milyar dolar tutarında, altyapı, iletişim, teknoloji enerji, finans ve sigortacılık 
alanlarını kapsayan 14 anlaşma imzalanmıştır.72

2006 yılındaki 3. FOCAC toplantısında kabul edilen eylem planında Çin 
aşağıdaki taahhütlerde bulunmuştur:73

• 2009 yılına kadar Afrika’ya yapılan kalkınma yardımlarının % 100 
artırılması.
Üç yıl içinde, 3 milyar dolar tercihli ve 2 milyar dolar tercihli satın alma 
kredisi açılması.
Afrika’da yatırım yapacak Çin şirketlerini desteklemek amacıyla Çin- 
Afrika Kalkınma Fonunun kurulması.
Afrika Birliği için bir konferans merkezi yapılması.
Çin’le diplomatik ilişkisi olan, aşırı borçlu ve yoksul Afrika ülkelerinin
2005 yılında vadesi gelmiş tüm faizsiz borçlarının silinmesi.
Kıtaya 100 tarım teknolojisi uzmanının gönderilmesi ve 10 tarım 
teknolojisi merkezinin kurulması.
Çin’le diplomatik ilişkileri olan en yoksul Afrika ülkelerinden ihraç edilen 
sıfır gümrüklü ürün sayısının 190’dan 440’a çıkarılması.
30 hastanenin yapımı, 30 sıtmayla mücadele merkezinin kurulması ve 
sıtmayla mücadele için 300 milyon Yuan bağışlanması.
Üç yıl içinde kıtada 100 köy okulunun yapılması.
2006 yılında yılda 2.000 olan Afrikalı bursiyer öğrcnci sayısının 2009 
yılına kadar yılda 4.000’e yükseltilmesi.
Konfuçyüs merkezlerinin kurulması.

• Tıp, sağlık, eğitim, tarım, spor alanlarında çalışmak üzere kıtaya 300 
gönüllü gencin gönderilmesi.

Çin’in taahhütleri arasında bulunan Çin-Afrika Kalkınma Fonu (CADFuııd), 
Afrika’da yatırım yapmak isteyen Çinli şirketleri desteklemek amacıyla, özel bir 
fon olarak 2007 yılında kurulmuştur. Fonun başlangıç sermayesi olan 1 milyar 
dolar, Çin Kalkınma Bankasınca sağlanmıştır. Sermayenin gelecekte 5 milyar 
dolara çıkarılması planlanmaktadır.74 Hükümet yardımlarından farklı olarak 
fonun kullanımı ulusal yatırım kotalarına tabi değildir.

4. FOCAC Bakanlar Toplantısı, 2009’da Mısır’da yapılmıştır. Bu toplantıda 
Çin Başbakanı Wen Jiabao, Çin-Afrika ortaklığım geliştirmek amacıyla, üç

72 A.k.
73 httD:/Av\vw.focac.org/eng/ltda/dscbzihv/DOC32009/t280369.htnı (Erişim tarihi: 18.03.2011).
74 http:/Av\vw.cadfund.com/en/Coluınn.asp?Coluınnld=51 (Erişim tarihi: 18.03.2011).
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yıl içinde gerçekleştirilecek, çevre, bilim-teknoloji, maliye, ekonomi, tarım, 
sağlık, eğitim ve kültür alanlarında sekiz önlem üzerinde durmuştur (Çizelge 
13). Resmi açıklamalarda, “işbirliğini geliştirmek”, “önlem” gibi karşılıklılık 
esasını vurgulayan diplomatik bir dil kullanılmakla birlikte, bu önlemler Çin’in 
taahhütlerinden başka bir şey değildir.

Ç izelge 13. 4. F O C A C  T o p lan tıs ı E ylem  P lan ı H ed efle ri

İşbirliği alanı T aahütler

Çevre
İklim değişikliği konusunda Çin-Afrika işbirliğini kurmak; güneş 
enerjisi, biogaz ve hidroelektrik içeren 100 temiz enerji projesini inşa 
etmek.

Bilim ve 
teknoloji

Bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve bu alanda 
bir ortaklık başlatmak. 100 bilim ve teknoloji araştırma projesini 
yürütmek, 100 Afrikalı öğrenciye Çin’de doktora sonrası araştırma 
yapmasını sağlamak ve onların ülkelerine geri dönerek hizmet 
etmelerine yardımcı olmak.

Mali kapasite

Afrika ülkelerine 10 milyar dolarlık imtiyazlı (ayrıcalıklı) kredi 
açmak, Çinli mali kuruluşların, Afrikalı küçük ve orta ölçekli 
işletmelere 1 milyar dolarlık özel kredi açmalarım sağlamak; aşırı 
borçlu ve en yoksul Afrika ülkelerinin 2009’da vadesi dolan faizsiz 
borçlarım silmek.

Ekonomi
Çin pazarlarını Afrika ürünlerine daha çok açmak. Bu amaçla, 2010 
yılında, %60’dan başlayarak en az gelişmiş olan ülkelerin ürünlerine 
uygulanacak gümrüksüz mal miktarını %95’e çıkarmak.

Tarım Tarımsal teknoloji merkezilerini 20’ye çıkarmak; 50 tarımsal 
teknoloji uzmanı göndererek 2.000 tarım personelini eğitmek.

Sağlık
Çin tarafından yapılacak 30 hastane ve 30 sıtmayla mücadele 
merkezine, 71,4 milyon tutarında tıbbi ve sıtmayla mücadele 
malzemesi göndermek ve 3.000 sağlık personelini eğitmek.

Eğitim

50 Çin-Afrika dostluk okulu kurmak ve 1.500 ilkokul öğretmenini 
eğitmek; 2012 yılına kadar burslu Afrikalı öğrenci sayısını 5.500’e 
çıkarmak ve üç yıl içinde çeşitli alanlardan 20.000 kamu görevlisini 
eğitmek.

Kültür
Akademisyenler ve düşünce kuruluşları arasında değişim ve 
işbirliğini geliştirmek üzere Çin-Afrika Ortak Araştırma ve Değişim 
Programını uygulamaya koymak.

K aynak: Beijing Review, November 19, 2009, s. 13.

Özel Ekonomik Bölgeler
Çin, 1980’li yıllarda yabancı yatırımları çekmek amacıyla, kıyı bölgelerinde 

oluşturduğu “özel ekonomik bölge” modelini Afrika’ya ihraç etmiştir. Özel 
ekonomik bölgelerin özelliği, dış yatırımları çekmek amacıyla, bölgedeki ticari 
faaliyetlerin ulusal düzenlemelerden bağışık, özel düzenlemelere tabi olmasıdır. 
Yatırımcı firmalar, vergi indirimi veya muafiyeti, yatırım kolaylıkları gibi 
avantajlardan yararlanmaktadır. Dolayısıyla bu bölgelerde faaliyet gösteren 
Çinli şirketler de yatırım ve istihdam avantajlarından yararlanmaktadır. Çin’in
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katkısıyla, ev sahibi iilke tarafından kurulan bu bölgelerde doğal olarak daha çok 
Çinli firmalar faaliyettedir.

Afrika’da özel ekonomik bölgelerin kurulması yönünde ilk adım, 2006’daki 
FOCAC toplantısında atılmıştır. Bu zirvede, Çin hükümeti Afrika’da üç ilâ beş 
arasında tercihli ticari ve ekonomik bölge kurmayı taahhüt etmiştir.75 ÖEB’ler, 
Mısır, Mauritiııs, Nijerya, Tanzanya ve Zambia gibi birçok Afrika ülkesinde 
kurulmuştur. Bölgelerin kuruluşunu, Çin Ticaret Bakanlığı, ev sahibi ülkeyle 
birlikte koordine etmektedir.76 Afrika’daki önemli ticari ortaklarından Mısır’da 
kurulan Süveyş Ekonomik ve Ticari İşbirliği Bölgesinde 30 Çin şirketi faaliyet 
göstermektedir.77

Çin özel ekonomik bölgeler aracılığı ile:
-üretimi yabancı ekonomilere kaydırarak “Made in Chiııa' ’ etiketli ürünlere 

karşı koruyucu ticari uygulamalar riskini telafi etmeyi,
-doymamış dış pazarlara ve bölgelere Çinli işletmelerin girişini kolaylaştırmayı,
- hükümetlerarası anlaşmalar yoluyla devlet korumacılığı sağlayarak, 

yurtdışındaki Çinli işletmelerin riskini azaltmayı,
- ortak sanayi alanlarında işletmelerin toplanmasını sağlayarak sınai 

rekabetçiliği geliştirmeyi78 amaçlamaktadır.
Özel ekonomik bölgelerde yerleşik Çinli firmalar vergi ve yatırım 

teşviklerinden, gümrük vergisi muafiyetlerinden, indirimli fiyatlarla toprak ve 
hizmetlerden yararlanmakta ve Çinli işçileri istihdam etmektedir.79 Özet olarak, 
Çin, I980’li ve 1990’lı yıllarda yabancı sermayeyi çekmek için kullandığı ÖEB 
modelini şimdi kendisi yabancı sermaye olarak kullanmaktadır.

Sonuç

Bugünkü Çin, kapitalizmin krizlerinin bir ürünüdür ve ülkenin büyüme 
dinamikleri de kapitalist niteliklidir. 1970’lerin krizinin çıkış yolu, ulus devletlerin 
coğrafi sınırlarının küresel sermayenin önünde ekonomik sınır olmaktan 
çıkarılarak küresel bir üretim/tüketim pazarının yaratılmasını gerektirmiştir. 
Böylece, bir yandan üretim mekanının parçalanarak sermayenin kendisi için en 
elverişli dış pazarlara akması, diğer yandan da buralarda üretilen ürünlerin yine 
küresel düzeyde tüketimi söz konusudur.

Dünyanın en kalabalık ve ucuz işgücü ordusunu, bakir pazarını ve çekici 
yatırım olanaklarını yabancı sermayeyi çekmede kullanan Çin, küresel bir

75 Davies (2008) s. 137-138.
76 Davies (2008) s. 140.
77 lıttp ://entılish .m ofcoin .gov .cn /aartic lc /new srclease/press/201102/20110 2 0 7 4 14989.html 

(Erişim tarihi: 26.02.2011).
78 Davies (2008) s. 140-141.
79 Davies (2008) s. 141.
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atölyeye dönüşerek hem sermaye birikimini sağlamış, kapitalist üretim bilgisini 
edinmiş hem de dünya pazarlarına girmiştir. Bu süreci 1990’ların sonunda 
tamamlayan Çin, sermaye ve bilgi birikimini 2000’lerin başında dış pazarlara 
yönelterek bu kez kendisi küresel bir güç olmaya yönelmiştir.

Çin. 1990’lar ve özellikle 2000’li yıllardan itibaren, işgücünün ve üretimin 
niteliğinin dönüştürülmesi, sermaye ihracı yoluyla yatırımların dışarıya 
kaydırılması, ihracata bağımlığı azaltmak için iç talebin canlandırılması, artan 
enerji gereksinimi için yeni pazarlar bulunması ve işletmelerin küresel rekabet 
gücünün artırılması arayışındadır. Bu arayış, küresel ekonomiye, üretim üssü 
olan bir çevre ülkesi olarak edilgen biçimde eklemlenen konumdan, küresel 
politikaları belirleyen bir merkez veya merkezlerden biri konumuna gelmeye 
yöneliktir. Bu bağlamda, merkez kapitalist ülkelerin içinde bulunduğu kriz Çin'e 
önemli bir fırsat yaratmıştır. Küresel ekonomik düzenin biçimlenmesinde ön 
plana çıkan Çin’in, önce doların uluslararası para olmaktan çıktığını ve yeni bir 
rezerv paraya ihtiyaç olduğunu bildirmesi, ardından çok yüksek sesle olmasa 
da yeni uluslararası paranın Yuan olabileceğini, ama bunun için zamana ihtiyaç 
olduğunu açıklaması, ülkenin gelecekte kendisini nerede konumlandırdığının 
bir göstergesidir. Burada temel soru şudur: Bu sürecin devam etmesi ve küresel 
iktidarın el değiştirmesi halinde, değişim yalnızca iktidar merkeziyle mi sınırlı 
kalacaktır, yoksa yeni bir dünya düzeninin kurulmasıyla mı sonuçlanacaktır? Bir 
başka ifadeyle, Çin, küresel kapitalizmin sürdürülebilirliğinin itici ve sürükleyici 
bir gücü mü, yoksa “başka bir dünya düzeni”nin kuruluşunun öncü gücü mü 
olacaktır? Kapitalizmin krizlerinin bir ürünü olan Çin’in büyüme modelinin 
niteliği ile kapitalizmde zenginleşme yolunun başkalarının artığına el koymaktan 
geçtiği dikkate alındığında, “yeni ve başka bir dünya” beklentisi fazla iyimserlik 
olacaktır.
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EK 1: Çin’in Dış Yatırım Politikasının İzlekleri

1979-1983: : Sıkı kontrol

Düşük döviz rezervi, deneyimsizlik ve ideolojik 
kuşkular nedeniyle doğrudan dış yatırımlara kısıtlayıcı 
yaklaşım. Yalnızca belirli ticari şirketler dış yatırımlar 
için başvurabilmekte. Genel düzenlemenin olmadığı bu 
dönemde, şirketler doğrudan Devlet Konseyinden onay 
almak zorunda.

1984-1991: İhtiyatlı teşvik

Küresel pazarların önem kazanmasıyla birlikte, 
hükümetin, denizaşırı pazarlara ulaşmak ve döviz elde 
etmek amacıyla artan biçimde dış yatırımları teşvik 
etmeye başlaması. Ticari şirketler dışındaki şirketlere de 
yatırım izni veren ilk düzenleme 1984-85'te hazırlandı. 
Yine de döviz rezervi düşük olduğu için yalnızca dış 
yatırımlardan döviz kazanan şirketlerin yatırımları 
onaylanmaktaydı.

1992-1996: A ktif teşvik

Ekonomik reformların hızlandırılması ve küresel 
entegrasyon, dış yatırımlar üzerinde de hızlandırıcı etki 
yaptı. Amaç, özellikle 100 büyük kamu işletmesinin 
rekabet yeteneğini artırmaktı. Döviz rejimi, “kullanmak 
için kazan”dan, “kullanmak için satın al”a dönüştü. 
Doğrudan yabancı yatırımların onay süreci görece 
kolaylaştırıldı ve yerelleştirildi.

1997-1999: G eri adım

Birçok şirketin DDY projelerini, yasadışı ve spekülatif 
işlemler için kullanarak, önemli döviz kaybına yol açtığını 
ortaya koyan Asya mali krizinin ardından, doğrudan dış 
yatırımlara ilişkin düzenlemelerin sıklaştırılması ve 
döviz kontrolünün yeniden merkezileştirilmesi.

2000-2006: “ Küresel olana 
yönel”

DTO’ye üyelikle ilgili beklentiler ve iç pazarda rekabetin 
artması nedeniyle yeniden dış yatırımların teşviki ve 
Çinli şirketlerin dışarıda yatırım için deteklenmesi. 
2004’te, düzenlemeler değiştirilerek, döviz kontrolü 
kolaylaştırıldı ve yerelleştirildi.

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler şirketlerin yurt 
dışındaki yatırımları için siyasal ve pratik desteklerini 
artırdı.

2007 sonrası: Ulusötesi 
şirketler için siyasal 
desteğin arttırılm ası 
ve liberalleşm enin 
derinleştirilm esi

Artan döviz rezervi ve ekonomik büyümenin devamı 
için rekabetçi ulusötesi şirketlerin yaratılmasına duyulan 
ihtiyaç nedeniyle dış yatırımların artarak teşviki. Mayıs 
2009'da yapılan düzenlemeler ile projelerin onay süreci 
daha da kolaylaştırıldı ve yerelleştirildi. Dış yatırımlar 
için mali olanaklar ve döviz kullanımı arttırıldı.

K aynak: Daniel H. Rosen and Thilo Hanemann (2009). “China’s Changing Outbound 
Foreign Direct Investment Profile: Drivers and Policy Implications”, Policy Brief, 
Peterson Institute for International Economics, No: PB09-14, s. 20.
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Planlamayı 21. Yüzyıla Taşımak: 
Küba Deneyimi*

AliSomel**

Özet
Planlama deneyimleri arasında Küba planlaması iki nedenle incelenmeye değerdir. 

Birincisi, Fransız, Sovyet ve Türkiye deneyimlerinden farklı olarak, azgelişmiş bir ülkenin 
sosyalizm doğrultusunda ekonomik kalkınmasını ve toplumsal bilinçlenmesini içeren 
bir perspektif geliştirmesidir. İkincisi, Sovyetler’in çözülüşünün ardından, halkçılık ve 
bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden Latin Amerika kıtasında gelişen hareketlere ilham 
vermesidir.

I960’lı yıllarda Küba’da planlama tartışmasının bir tarafında Sovyetler’de gündeme gelen 
işletme özerkliği, ademi merkeziyetçilik vc maddi özendiriciler sistemini savunanlar, diğer 
tarafında ise manevi özendiricilik sistemini benimseyenler bulunmaktadır.

Tartışmaya kaynaklık eden iki ülke zaman içinde piyasa sosyalizminde birleşirken, Küba 
özgün bir planlama deneyimi üretmiştir. Bu özgünlüğün bir nedeni devrimin akabinde Che 
Guevara'nın Charles Bettelheim ile yürüttüğü kuramsal tartışma, diğer nedeni Küba sanayiinde 
millileştirmelerin devletleştirmeyi zorunlu hale getirmesidir.

Küba’nın Sovyetlerin çözülüşü sonrası biriktirdiği ekonomik soranları bugün 50 yıllık 
planlama deneyimini reforma tabi tutarak çözmeye çalışması, eski tartışmayı yeniden 
gündeme getirmektedir. 20. yüzyılda “sosyalist planlamanın” ikilikleri içerisinde yol alan 
Küba’da, planlama fikrinin 21. yüzyıldaki temel sorunları güncelliğini korumaktadır.

Anahtar kelimeler: Planlama, sosyalizm, Küba, merkeziyetçilik, özerklik

G iriş
Planlama deneyimleri arasında Küba’nın yeri, biri teknik diğer siyasi iki 

nedenle incelenmeye değerdir. Birincisi, Küba’nın, Fransız, Sovyet ve Türkiye 
deneyimlerinden farklı olarak, çok kısıtlı kaynaklara sahip azgelişmiş bir 
ülkenin sosyalizm doğrultusunda hem maddi kalkınmasını hem de toplumsal 
bilinçlenmesini içeren bir perspektif geliştirmiş olmasıdır.

İkincisi, bu perspektiften de güç alarak Sovyetler Birliği’nin çözülüşünün 
ardından, eşitlik ve bağımsızlık ilkelerinden taviz vermediği gibi uluslararası

* Bu makale, 2007 yılı bahar döneminde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri 
Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Bilsay Kuruç tarafından verilen Planlama Yönetimi dersinde 
sunulan “Küba’da Planlama" çalışması geliştirilerek hazırlanmıştır.

* Ar. Gör. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı,
e-posta: asomel@email.com
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arenada sosyalizmin sözcülüğünü yapmayı sürdüren tek sosyalist ülke olarak 
varlığını sürdürmüş olmasıdır.

Sözünü ettiğimiz perspektifin temelinde, Küba’nın planlamada sosyalist 
bilinç ve ahlâk anlamındaki manevi özendiricilere dayalı geliştirdiği yöntem 
bulunmaktadır. Devrimi takip eden yıllarda Küba’da bu konu üzerine yürütülen 
tartışmanın bir tarafında Doğu Avrupa’da ve Sovyetler Birliği’nde o dönemde 
gündeme gelen işletme özerkliği, ademi merkezi planlama ve maddi özendiriciler 
sistemini savunanlar, diğer tarafında ise manevi özendiricilik sistemini 
benimseyenler bulunmaktadır.

Kuramsal boyutlarının yanında Küba’da sosyalizmin inşa pratiğine, yani 
kendine özgü siyasi, ideolojik ve ekonomik sorun ve olanaklara dayanan tartışma, 
çeşitli gidiş gelişlerle birlikte merkezi planlama ve manevi özendiriciliğin 
Küba’daki deneyime damga vurmasını sağlamıştır.

Sosyalist blokun dağılmasında sonra, Küba’da üretimsizlik ve ekonomik 
bağımlılıktan kaynaklanan sorunların altından kalkabilmek için bugün gündeme 
gelen reformlar, eski tartışmayı hatırlatan unsurlar barındırıyor ve şu soruyu 
sorduruyor:

Planlama pratiğini 21. yüzyıla taşıyan Küba bu yükü kaldırmaya devam 
edebilecek mi?

Azgelişmişlik Çemberinin Kırılmasında Planlama

Küba’da devrimci iktidarın Amerikalı sermayedarlara aitşirketleri millileştirmesi 
üzerine ABD’nin uyguladığı ticaret ambargosu bir döviz kıtlığı yaratmıştı. Hem 
tüketim malları hem de sermaye mallarının ithalatı güçleşmişti. Bu durum karşısında 
ithalatı karşılayacak ihracat olanaklarını artırabilmek için tarım ve sanayinin şeker 
üretimi üzerine uzmanlaşmış yapısı değiştirilmeye karar verildi.

1962-65 Planı, üç temel amaçla hazırlanmıştı. İthalatı elverişli kılacak bir 
şeker ürünleri ihracatı, ihracat ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve sosyalist ülkelerle 
işbirliği. Sonuncusu, ilk ikisini de belirleyen kritik bir unsurdu. Nitekim planın 
beş yıllık olmayıp 1965’de sonlanmasının nedeni de o yıl diğer sosyalist ülkelerin 
planlarının da bitecek olmasıydı. Küba, her ne kadar ilk yıllarda ihracat olanaklarını 
geliştirmek adına şekere dayalı üretimi monokülttirden kurtarmaya çalışmış ise 
de, uzmanlaşma gerektiren sosyalist ülkeler arası işbölümüne başından itibaren 
önem vermişti.

Bununla birlikte, 1962-65 Planına, hazırlandığı yıllarda ihraç ürünleri 
çeşitliliği politikasının iyimserliği damga vurmuştur. Planın gerekli sınaî girdi 
ithalatı için döviz kaynağının söz konusu ihracat politikasıyla karşılanabileceği 
öngörüsü tutmamıştır. Ancak tutmamasının nedeni, planlama yönteminden ziyade 
iilke sanayiinin henüz entegre edilememiş olmasından kaynaklanmaktadır.1
I James O’Connor (1970). The Origins o f Socialism in Cuba, New York. Cornell University

Press, s. 250.
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Eski bir sömürge olarak Küba’da kalkınmanın önündeki iki temel sorun 
işsizlik ve dış ticaret dengesizliğiydi2. Planlama fikrinde gelecek için bugünden, 
üretim için tüketimden fedakârlıkta bulunulması düsturu, söz konusu iki sorunun 
kıskacında yeniden düşünülmeyi gerektirdi: İşsizliğin ve dış ticarette bağımlılığın 
kısa vadeli çözümlerle birbirini derinleştirdiği kısır döngüye son verilmesi en acil 
görevdi.

Öncelikle devrimden önce iç ve dış borçlar ve kredi girişleriyle finansman 
sağlayan ekonomi, bütçeye dayandırıldı. Planlamada kullanılan Bütçeye Bağlı 
Hesaplama Sistemi, işletmelerin kârlarının tümünü bütçeye aktarmalarını 
olanaklı kıldı.3

Uzmanlaşmış ve ihracat olanakları sınırlı tarımsal üretimiyle Küba, ithal 
ikamcci sanayiler geliştirmeye girişti4. Diş macunu, cam gibi sıradan ürünlerin 
sınaî girdilerini ithal edememeye başlayınca yerli kaynaklardan faydalanarak 
çeşitli denemelerle ikame girdiler üreten sınai yatırım projeleri hayata geçirildi.5

Devletleştirilen ve makineleştirilen sanayi sektörlerinin doğurduğu işsiz emek 
gücü ise Sanayi Bakanlığı’nın organize ettiği kitlesel eğitimlerden geçirilerek 
yeni zanaatlar öğretildi, inşaat gibi yeni sektörlere sevk edildi. Bu sürede eski 
mesleklerinde aldıkları ücret, kendilerine ödenmeye devam edildi6. Bu politikada 
benimsenen mantık, herkesin herhangi bir işte çalışmasından ziyade üretkenliği 
azamileştirmek ve gerekli olan dışındaki bütün işçilerin eğitim görmeleri ve 
nitelik kazanmalarıydı.7

Küba böylece her durumda işsizlik tehdidi yaratan “monokültürün dayattığı 
tarımsal ekonomiye boyun eğme” ile “dış ticaret açıklarına göz yumarak 
sanayileşme” ikiliğinden, tarıma dayalı planlı ithal ikameci sanayileşme ile kurtuldu.

Millileştirmelerden Devletleştirmeye Geçişte Planlama

Devrim sırasında Küba’nın üretim tesislerinin ciddi bir yıkım yaşamamış 
olması, planlamanın başlangıcında dikkate değer bir avantaj sağlamıştı8. 
Devrimden önce ciddi bir atıl kapasitesi olan şeker sanayii ile hemen hemen 
hiç devlet denetimi olmayan hizmetler alanı, başlıca iki sektörü oluşturuyordu.

2 O ’Connor, 1970, s. 214.
3 Max N olff (1964). "Industry”. Cuba: The Economic and Social Revolution, North Carolina, 

The University o f  North Caroline Press içinde, s. 3 11.
4 Douglas Hamilton (2002). “Whither Cuban Socialism? The Changing Political Economy o f  the 

Cuban Revolution”. Latin American Perspectives, C. 29, S. 3, The Cuban Revolution Confronts 
the Future, Part 1 içinde. (Mayıs 2002), s. 20.

5 Ernesto Che Guevara ( 1991). Ekonomik Yazılar, Istanbul. Yar Yayınları, s. 68, 69.
6 Nolff, 1964, s. 309.
7 Carlos Tablada ( 1996). Che 'de Sosyalist Bilinç ve Geçiş Dönemi Ekonomisi, İstanbul. Çözüm 

Yayıncılık, s. 70-78.
8 O ’Connor, 1970, s. 214.
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Sanayideki işletmeler, en yaygın olanından başlayarak çeperli (alt sektörleri 
bulunan) oligopoller, makineleşmemiş, ev içi veya atölyede üretime dayanan 
işletmeler ve saf oligopollerden meydana gelmişti.9

Devrimi takiben ABD’nin şeker kotasını kaldırması üzerine 1960Temmuz’unda 
21 şeker, 3 petrol, 1 elektrik ve 1 telefon işletmesi millileştirildi. ABD’nin hammadde 
ve makine ihracatını kesmesi üzerine 1960 Ekim’inde 2 yasa çıkarıldı. İlkiyle 287 
sınaî, 61 ticari, 6 demiryolu ve 12 denizcilik işletmesi, İkincisiyle de tüm bankalar 
kamulaştınldı. 1960 sonunda sınaî üretimin % 50’si, 1961’in ikinci yarısında % 
75’i, 1960’ların ortasında ise % 95’i devlet tarafından sağlanıyordu.10

Küba, Batista döneminden tekelleşmiş, ancak aynı sektör içinde dağınık 
işletmelerden oluşan bir sınaî altyapı devraldı". Mart 1960’da kurulan JUCEPLAN 
{Junta Centra! de la Planificación -  Planlama Merkez Kurulu) önünde, bu 
yapıyı sektörel düzeyde entegre edecek araçlar geliştirme görevi duruyordu. Öte 
yandan sanayide çalışacak yönetici ve teknisyenlerin önemli bir bölümü devrim 
sırasında yurt dışına kaçmıştı. Dolayısıyla üretici güçleri geliştirmek anlamında 
ilk yapılması gerekenler, nitelikli işçi yetiştirmek ve girdi-çıktı bütünlüğünü 
sağlayacak şekilde üretim araçlarını entegre etmek idi.

Sanayi Bakanlığı, daha sonra Eğitim Bakanlığı’na devretmek üzere nitelikli 
emek açığını kapatacak süratli bir teknik eğitim kampanyası düzenlendi.

Planlama örgütü ise ilk başta kapitalist planlamaya benzer önlemler almakla 
görevlendirilmişti: Kamu kurumlan arasındaki eşgüdümü sağlamak ve özel 
sektörü “yönlendirmek”.12 Ancak ABD tekellerinin millileştirmeleri ile başta 
yerli malı talebi doğuran ve yerli sermayedarları memnun eden ortam, aynı 
zamanda JUCEPLAN nezdinde birçok işletmenin kamusal mülkiyet altında 
bütünleştirilmesi ve planlanmasını gündeme getirmişti. Sektörel düzeyde 
“konsolide işletmeler” meydana getirildi. Böylece Küba’nın ilk plancıları, 
planlama örgütüne ilk başta biçilen misyonun ötesinde doğrudan planlamadan 
yana bir perspektif geliştirdiler.

ABD ambargosu altında lüks tüketim mallarında gidilen kısıtlama ve siyasi 
iktidarın yoksul köylü ve işçi kitlelerden yana tavrının gitgide netleşmesi, 
Küba’nın orta sınıfı olan yerli özel üreticileri de planlamanın “yönlendirici” 
etkisinden çıkardı. Bu noktada dış ticaretin tamamen devlet tekeli altında 
alınmasına doğru atılan adımlar, Küba’nın ekonomik olarak ayrıcalıklı sınıflarını, 
bu ayrıcalıkları kaybettikçe ilk başta kapitalist planlamada kendilerine biçilen 
rolden de uzaklaştırdı. 1961 Martı’nda dış ticareti tamamen devlet tekeli altına 
alan Dış Ticaret Bakanlığı, reformdan geçirilmiş bir Küba kapitalizmi ile merkezi

9 O ’Connor, 1970, s. 139, 140.
10 NolIT, 1964, s. 296
11 O ’Connor, 1970, s. 136.
12 O ’Connor, 1970, s. 253.
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planlı Küba ekonomisi arasındaki geçiş halkasını oluşturdu13.
Bu sürecin bütünü düşünüldüğünde, millileştirmelerden devletleştirmeye 

geçişin, belli zorunlulukların devreye girmesinde etkili olan planlama ile 
gerçekleşmesi dikkat çekicidir.

Planlama Modeli Tartışması

1963 yılında, Küba’nın maddi ve teknik yardım aldığı Çek Cumhuriyeti’nde 
uygulanan ve Sovyetler Birliği’ııde tartışılan maddi özendiricilere dayalı ademi 
merkezi planlama modeli eleştirilmeye başlandı. İlk Plan döneminde yardım 
yapan sosyalist ülkelerin uyguladığı modelleri kopyalamış ise de, gerek piyasa 
sosyalizminin sosyalist bilinci erozyona uğrattığı fikri, gerekse kısa yoldan 
komünizme geçişin Küba’da da denenmesi yönündeki girişimcilik, devlet 
kadroları içerisinde güçlenen bir damar haline geldi.

Mevcut maddi özendiriciler uygulamasına karşı teorik ve ideolojik bir 
mücadele başlatan bu düşünce akımının başında Sanayi Bakanı Emesto Chc 
Guevara bulunuyordu. Guevara, gerçekçi davranmak adına, kapitalist toplumun 
davranış kalıplarına sahip işçilerin mutlaka bireysel kazanç eğilimlerine hitap 
edilmesi gerektiği, hızlı kalkınmadaki temel motivasyonun maddi ödüllendirmeler 
olduğu yönündeki teorik görüşe itiraz ediyordu. Buna karşı, “Göreceli kısa bir 
süre içerisinde, bilincin gelişmesi üretimi geliştirmekte maddi özendiricilerden 
daha fazla yarar sağlayacaktır” tezini ileri sürüyordu14.

Guevara karşısında maddi özendiricilere dayanan Sovyet tipi planlama yanlısı 
akımın Küba dışından teorik sözcülüğünü yapan Fransız Marksist Charles 
Bettelheiın ise, Sovyetler’in geçirdiği NEP deneyiminin sosyalist geçişteki 
kaçınılmazlığına vurgu yapıyordu. Bunu, “komünist bilincin üretici güçlerin 
gelişiminin önünde ilerleyemeyeceği” şeklinde gerekçelendiriyordu. Pratik 
olarak da, Küba sosyalizminin girişimciliği eleştirerek, “sosyalist kuruluşun 
bütün deneylerinden önce en soyut teorik şemalara ayrıcalık tanımak doğru 
değildir” diye Guevara’yı kitabilikle itham ediyordu.15

Yugoslavya’nın Sovyet blokundan da uzaklaşarak en tipik biçimde uyguladığı 
maddi özendiriciler ile Çin’den ilham alan manevi özendiricilerin bağlantılı 
oldukları planlama tipleri şu unsurlar üzerinden karşılaştırılmaktadır16:

13 O ’Connor, 1970, s. 243.
14 Tablada, 1996, s. 44.
15 Bettelheim, 1973, s. 218.
16 C’armela Mesa-lago (1972). "Ideological, Political and Economic Factors in The Constroversy 

on Material vs Moral Incentives”, Journal ofInterAmerican Studies and World Affairs, C. 11, S.
I (Şubat. 1972), s. 50; Korkut Boratav ( 1982). Sosyalist Planlamada Gelişmeler, Ankara. Savaş 
Yayınları.
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MADDİ Özendiricilere Dayalı Planlam a M ANEVİ Ö zendiricilere Dayalı 
P lanlam a

E konom ik  ge lişm eye önem
E konom ik  gelişim e karşısında  ideolo jik  
gelişim e önem

S erm aye ve em ek  üretken liğ in in  
artırılm ası

D aha düşük  serm aye ve em ek 
ü re tken liğ i pahasına  tam  istihdam

T üketim  m allarına öncelik  tan ınm ası
Serm aye m allarına  yatırım  ve tüketim  
m allarına  karnelem e

İşletm elere  kârları ö lçüsünde yatırım
İşletm elere  top lum sal öncclik  sıra lam ası 
içindeki yerle rine  gö re  yatırım

P lanlam ayı adem i m erkezileştirm e 
eğilim i ve p iyasa m ekan izm aların ın  
ku llan ılm ası

M erkezi dev letçi p lan lam a

Y önetici seç im inde tem el ö lçü tle r o larak  
uzm an lık  ve eğitim

Y önetic i seç im inde siyasi bilinç

M ali ye terliliğ i o lan işletm e B ütçeye bağlı işletm e

H alkın siyasete , send ikaların  işletm e 
kararlarına  ve kârlarına katılım ın ın  
artırılm ası

Siyasi ve ekonom ik  p lan lar 
doğ ru ltu sunda  kitle  seferberliğ i

Castro’nun ağırlık merkezini oluşturduğu görüş, bu iki cephe arasında gel
gitler yaşadıktan sonra 1965’te manevi özeııdiricilik konusunda kararlı bir duruş 
sergiledi.

Planlamanın Ekonomik Örgütlenmesi

1959 sonunda INRA bünyesinde bir Sanayileşme Departmanı fabrikaları 
yönetmek amacıyla kuruldu. 1960’da devlet genel ekonomik kalkınmada 
gerekli olan fabrikaları satın almaya başladı17. Fabrikaların satın alınması 
daha önce dc vurguladığımız gibi JUCEPLAN’ın merkezi planlama konusunda 
fiilen sorumluluğunu artırıyordu. Ancak tarım sektöründe ilk adımları atılan 
kalkınmanın sanayi sektöründe de bir örgütlenme gerektirdiği açıktı:

“Özgür Küba’nın ekonomisi INRA ile başladı. Köylülere toprak verilince, 
ürettikleri hammaddeleri işlemek için sanayiler geliştirmek ve bunları kitleler 
için tüketim mallarına dönüştürmek gerekti. Böylece INRA’nın Sanayi Şubesi 
kuruldu. Yavaş yavaş bu şube öylesine önem kazandı ki, (...) ayrı bir bakanlık 
haline getirilmesi gerekti.” 18

Yatırımlarda 3 kriter göz önüne alınıyordu: (1) Gerçek maliyet, (2) olması 
gereken maliyet ve (3) dünyadaki maliyet. (1) ve (2)’nin farkı idari aygıtın 
yetersizliğini, (2) ile (3)’ün farkı üretim sektörünün geri kalmışlığını gösteriyordu. 
Bu hesaba göre idari aygıta örgütsel ve ideolojik müdahalelerde bulunulacak
17 NoltT, 1964, s. 295, 296.
18 Guevera, Erııoste Clıe (1991). Ekonomik Yazılar. İstanbul Yar Yayınları s.38
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ve “alternatif malzemeler” aranacaktı.19 Teknik olarak alman önlemler, ilkinde 
üretim birimlerinin bütünleştirilmesi, İkincisinde ithal ikameci politikalar 
izlenmesi şeklinde olmuştur. Yeni insanın yaratılmasında planlamanın üstlendiği 
bilinçsel rol ise iki örnekte geçcrlidir: Daha fazla sorululuğa ve yaratıcılığı teşvik 
eden mekanizmalar kurulması.20

1962-65 Planı’da işleyiş şu şekilde gerçekleşiyordu: Bakanlar Kurulu, ülke 
ekonomisinin hangi yönde ve hangi hızla ilerleyeceğine genel hatları ile karar verir. 
JUCEPLAN, bu genel çerçevenin içini sayılar ve indekslerle doldurur, hedefleri 
somutlar. Üç kategoriye ayrılan ürünlerden temel ürünler JUCEPLAN, merkezi 
ürünler Bakanlık, merkezi olmayan ürünler ise konsolide işletmeler tarafından 
planlanır. Hem Bakanlık hem de konsolide işletmeler, JUCEPLAN’m belirlediği 
çerçevede planlamayı yapar. JUCEPLAN’m belirlediği kontrol öngörüleri, üç 
tip ürünün de planlarını hazırlamada kullanması için Ekonomi Müsteşarlığı’nın 
Planlama Bölümü’ne teslim edilir. Kısmi planlar hazırlandıktan sonra, konsolide 
işletmelere göre Planlama Bölümü tarafından tahlil edilip paylaşılır. Sonra da 
Hafif ve Ağır Sanayi Müsteşarlığına, ilgili konsolide işletmelere dağıtılmak 
üzere gönderilir.

Planın hazırlanmasındaki diğer aşamalar ise aşağıdaki gibi işliyordu:
1. Rakamlar işletmelerde, üretim departmanlarında tartışılır.
2. Bu işlem tamamlandığında, gönderilen plan hedefleri üzerindeki 

değişikliklerin işlendiği bir ön plan hazırlanır.
3. Bakanlık, ön planı inceledikten sonra kesinleşen hedefleri işletmelere 

gönderir.
4. Hedeflerden yola çıkarak üretim departmanları bir sonraki dönem için 

operasyonel planı çıkarırlar.
5. Bakanlık bu planı değerlendirip tüm işletmeler için bir özet hazırlar.
6. Özet, JUCEPLAN’a iletilir ve burada diğer sektörler ile uyuınlulaştırılır.
7. Nihai olarak JUCEPLAN, devrimci hükümete onaylanmak üzere Ulusal 

Ekonomik Planı gönderir.
Bu süreçler tamamlandığında plan bir yasa haline gelir ve tüm ülkenin üretim 

gücü plan hedeflerini gerçekleştirmek üzere seferber ediliyordu.21

Ekonom ik Ö rgütlenmede Sistem Karşılaştırması

Sanayi işletmeleri INRA’ya bağlı Sanayileşme Departmam’na ilk bağlandıkları 
zaman, kaynak olanakları bakımından çok eşitsiz koşullarda çalışıyorlardı. Bunun 
üzerine “merkezi fon” oluşturuldu: İşletmeler, sattıkları ürünlerden elde ettikleri

19 Tablada, 1996. s. 112.
20 Alper Birdal (1992). “ İki Sosyalist Kuruluş Deneyiminin Sürekliliği: Stahanov’dan Che’ye 

Yeni İnsanı Yaratma Mücadelesi”, Gelenek, S. 92 (Aralık 2006), s. 72, 73.
21 Nol İT, 1964. s. 305-307.
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geliri bu fona aktarırken bir bütçe aracılığıyla ihtiyaç duydukları kadar kaynağı 
fondan sağlayabilir hale geldiler. Böylece işletmelerin kârları merkezileştirilerek, 
kendilerine birikim yaratmaları engellendi.22

Bu şekilde Bütçeye Bağlı Hesaplama Sistemi (BBHS) oluşturuldu. BBHS, 
geçiş ekonomisini yönetme ve denetlemenin yeni bir biçimi olarak ortaya 
çıktı. Bu sistem, Sovyetler Birliği ve Avrupalı sosyalist ülkelerin o dönemde 
uyguladıklarından farklı olarak Küba’nın devrim öncesinden devraldığı Amerikalı 
tekellere ait şirketlerin yapısından kaynaklanıyordu.

Nitekim Sanayi Bakanı Emesto Che Guevara, tekellerin muhasebe ve denetim 
sistemlerini benimseyerek yeni planlama sistemini inşa ediyor ve bunu “burjuva 
tekelci sanayi ve teknik örgütlenmesi ayakları üzerinde doğrultulmak” olarak 
nitelendiriyordu.23 Guevara, BBHS ile “Ekonomik Hesaplama Sistemi” (EHS) 
diye isimlendirdiği kardeş ülkelerin sistemi arasındaki farkı şöyle açıklıyordu: 

EHS’nde “işletme”, kendi hukuki kimliğine sahip bir üretim birimidir. 
Ör. A Şeker İşletmesi, B Şeker İşletmesi.. BBHS’ııde işletme, aynı 
teknik temele dayalı, ürünler açısından ortak bir yönelime sahip, bazen 
de aynı coğrafik bölge üzerine kurulu fabrikalar ya da üretim birimleri 
topluluğudur. Ör. Konsolide Şeker İşletmesi (Empresa Consolidada del 
Azııcar)

• EHS’de “para”, bir ödeme biçimidir, kontrol aracı olarak kullanılır. 
BBHS’de yalnızca, merkezi kuruluşlarca işletmenin çalışmasının 
denetimini sağlamak için analiz edilen işletme yönetimindeki başarı 
ölçüsünün, fiyat biçiminde yansımasından ibaret aritmatiksel bir öğe, bir 
hesap birimi olarak işe yarar.
EHS’de, işletmelerin bankalarda özel birer para fonu vardır. Bankalardan 
faizle kredi alarak kaynaklarını artırırlar. BBHS’de, tüm işletmerin 
bankalarda kendi aralarında ortak gelir ve gider hesapları vardır. Hesaplar, 
harcama kalemleri bazında farklıdır. İşletme plana göre parasını çekebilir.

Konsolide İşletmeler, Küba’da oluşturulan sistemin temel unsuruydu. Ademi 
merkezi bir yapı oluşturuyormuş gibi gözükse de, aslında Küba’daki işletmeler 
arası ilişkideki temel gediği oluşturan sektörel entegrasyonu sağlamasıyla 
merkeziyetçi bir önlemi ifade ediyordu.

Guevara BBHS’nin zayıflıklarını, “Olgunlaşmamış olması, ehil kadro 
eksikliği, halkın bilgi yetersizliği, merkezi plan aygıtı olmayışı, teknik olanak 
eksikliği” olarak sayıyordu.24 Teknik personel yetersizliğinin olduğu bir sistemde 
mevcut teknik personelin kendisini ayrıcalıklı bir yere yerleştirmesi de karşısında 
mücadele edilmesi gereken bir konu olarak ele alınıyordu.

22 Nolff, 1964, s. 303,304.
23 Tablada, 1996, s. 52.
24 Tablada, 1996, s. 80.
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Guevara, ABD’de görülen bu teknisyenler sınıfının devrim sonrası Küba’ya 
olan etkisine şu sözlerle dikkat çekmekteydi: “Bu teknik adam kavramını Küba’da 
da kabul ettirmeye çalıştırlar. Devrimci hükümetten yana olan teknik personelin 
bile, 'Ben teknisyenim’diye kendini toplumun diğer kesimlerinden ayrı tuttuğuna 
tanık oluyorduk. (...) Bundan dolayı yeni insanı yaratmaya kararlıyız. Bu insan, 
işçi sınıfının ya da köylülüğün içinden çıkacak ve devrimimizin eseri olacaktır.”25 

Dolayısıyla BBIIS, geçiş sürecinin ekonomik örgütlenmesinin doğurduğu 
yabancılaşma zaafından bağışık olmadığı gibi, ekonomik örgütlenmenin bilince 
dayalı örgütlenmelerle desteklenmesine de örnek teşkil ediyordu.

Planlamanın Siyasi Örgütlenmesi

Maddi özendiricilerin uygulandığı Plan’da alınan ilk önlemler, işçilerin 
geçmişte çalınan emeğin hesabını devletten istemesi olanağını içeriyordu: 
Eski ve yeni ücret cetveli farkından kaynaklanan “tarihsel ücret” (histórica/ 
salary). Bunun dışında, kota aşma ve mesaiye dayalı bonuslar, sosyalist başarı 
yarışı (socialisl emulation) gibi maddi özendirme yöntemleri de uygulandı. 
INRA’da 1963 şeker hasadında parça başı müterakki bir ücretlendirme yöntemi 
uygulandı ve sosyalist ülkelere geziler ile dayanıklı tüketim mallarına dayalı 
ödüllendirmelerde bulunuldu.26

Manevi özendiriciler ise kişinin maddi yaşam seviyesini değiştirmeyecek, 
dolayısıyla eşitliği bozmayacak bayrak, madalya, diploma gibi sembolik ödüller 
ve “Öncü İşçi” ve “Ulusal Çalışma Kahramanı” gibi Unvanlar şeklindeydi. 
Bunlara karşılık, en tembel işçinin isminin ilan edilmesi de manevi cezalardan 
biriydi. İşçilerin parasal ücretini azaltma ve devlet hizmetlerinden daha fazla 
faydalandırma da izlenen yöntemler arasındaydı.27

Sanayi Bakanlığı, JUCEPLAN ve Konsolide İşletmelerle ekonomik 
örgütlenmesi gerçekleşen planlama, 1967-68 yıllarındaki “Devrimci Atılım” 
kampanyasıyla toplumsal kalkınmadan enerji ve kaynak çalan küçük işletmelerin 
devletleştirilmeleri sırasında siyasi örgütülenmelerle bütünleşti.

BusüreçteDevrimiKorumaKomiteleri,(CDR’ler),Küba KadınlarFederasyonu 
(FMC), Genç Komünistler Birliği (UJC), Küba İşçi Konfederasyonu (CTC), 
Üniversite Öğrencileri Federasyonu (FEU) halkın plan hedefleri doğrultusunda 
seferber edilmesinde belirleyici bir rol edindi.28

Gönüllü çalışma uygulamaları, söz konusu kitle örgütleri aracılığıyla toplumcu 
bilinci geliştirmenin bir parçası olarak planlamaya eklemlendi. Sendikalar, ücret 
eşitsizliklerini gidermek üzere işçileri “tarihsel ücreti”ni reddetmeye teşvik eden

25 Guevara, 1991, s. 51,52.
26 Mesa-Lago, 1972, s. 58,60.
27 Mesa-Lago, 1972, s. 62, 63.
28 Hamilton, 2002, s. 20. 21.
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kampanyalar yürüttüler. 1967 sonunda Ulusal Küçük Çiftçiler Örgütü (ANAP), 
çiftlik ürünlerini pazarda satmak yerine INRA’nın belirlediği düşük fiyata devlete 
vereceği kararını aldı. 1968’de Castro, Havana çevresindeki Yeşil Kuşak’ta 
faaliyet gösteren çiftçilerin ticari ürün pazarlamasından vazgeçtiğini müjdeledi.29

İthal ikameci politikanın gerektirdiği teknik yaratıcılık da bir kampanya 
konusuydu. Yedek parça konusunda yaşanan kronik yoksunluk karşısında 
“Kendi fabrika donanımını kendin yap” sloganıyla yeni bir yarışma kampanyası 
başlattıklarını açıklayan Guevara, amaçlarının “en becerikli, en fedakâr işçi ve 
teknisyenleri bir araya getirerek (...) ülkede kullanılan makinelerin benzerlerini 
yaptırmak, yurt içinde bulunabilen malzemeyle sanayi donanımı kurma” 
olduğunu ifade ediyordu.30

Sonuç olarak Küba’da ilk dönem uygulanan maddi özendiricilerin tasfiyesi 
de idari kanallardan değil, halk örgütlenmelerinin yürüttükleri kitlesel siyasi 
kampanyalarla gerçekleşti.

K üba’da Planlamanın Dönüşümü

Küba 1970’lerin başında ekonomik sıkıntılar başgöstermesi nedeniyle 
yeniden Sovyet çizgisine döndü ve maddi özendiriciler yeniden devreye sokuldu. 
1972’de Karşılıklı Ekonomik Destek Konseyi’ne (Çouncilfor Mutual Economic 
Assistance - CMEA) katılan Küba, ertesi sene 1965 Sovyet ekonomik reformlarına 
dayanan Ekonomik İşletme ve Planlama Sistemi’ne (Economic Management 
and Planning System - SDPE) katıldı. 1970’lerde belli bir ekonomik büyüme 
yakalandıysa da bu özendiricilik sistemi nedeniyle kötümserlik, disiplinsizlik ve 
kolektif hak ve sorumlulukların zayıflamasına yol açtı.31

Kitle seferberliğine ve bilinçlenmeye dayalı planlamanın gerekliliğinin 
yeniden hissedilmesi üzerine, Küba tipi planlama geliştirilerek 1976-77’de 
“Halk İktidarı” adıyla (Poder Popular) yürürlüğe kondu. Halk İktidarı siyasi ve 
ekonomik örgütlenmeyi bütünleştirmek suretiyle siyasete ve çalışmaya yönelik 
sorumluluk bilinci geliştirmeyi hedefledi.

Aslında Küba’da ilk defa doğrudan demokrasinin örgütlenmesine yönelik 
atılan bu adım, yerel düzeyde halk inisiyatifini geliştirmesi itibariyle ademi 
merkezileştirici bir yön de taşıyordu. Ancak örgütlenme, Küba’nın planlama 
perspektifine uygun olarak, merkezi denetim ve öncülük ihtiyacını göz ardı 
etmeden şekillendirilmişti: ‘Çifte bağımlılık’ sistemiyle işletmeler merkezin 
mali denetimi altında kalırken, kitle örgütlerinin ağırlığı azaltılmadan idari 
mekanizmada halkın söz hakkı genişletildi.

Küba tipi planlamayı yeniden inşa etme süreci, 1986’da SDPE’nin etkinliğini
29 Mesa-Lago, 1972, s. 70.
30 Guevara, 1991, s. 65.
3 1 Hamilton, 2002, s. 2 1.
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yitirmesi ve CMEA’nın doğurduğu sınırlamalardan da kaynaklanan nedenlerle 
başlatılan hataların düzeltilmesine dönük “Rektifikasyon Kampanyası” ile yeni 
bir evreye girdi. Bu kampanya ile ekonomik düzenleme ve denetim, piyasa 
dinamiklerinin veya teknik uzmanlaşmanın ‘kaçınılmaz’ neticesi olmaktan çıkıp 
önceliklerin belirlendiği bilinçli bir siyasi süreç haline getirilecekti. 1980’den 
beri işleyen çiftçi piyasaları gibi eşitsizlik üreten ekonomik faaliyetlere karşı 
da önlemler alındı. Bu arada Küba’nın şekere bağımlılığını azaltmaya yönelik 
olarak turizme ağırlık verildi.32

Sovyetler Birliği’nin dağılması, ABD ablukası ve dünya şeker fiyatlarının 
düşmesi 1990’ların başında Küba’yı ciddi bir kriz içerisinde soktu. Fabrikalar 
kapandı, elektrik 10 saate varan sürelerle kesildi, ulaşım sorunu nedeniyle 
tarlalarda ürünler çürüdü, şeker kamışı üretimi yarıya, sınai üretim kapasitesinin 
% 15’ine düştü.

1990’da “Barışçıl Özel Dönem” ilan edildi ve IMF ve DB’nin uyguladığına 
benzer bir “yapısal uyum” politikası izlendi. Farkı, kapitalist ekonominin değil 
sosyalist ekonominin yeniden inşası için ve “kültürel ideolojik üretim” eşliğinde 
bu politikaların izlenmesiydi.

Buna karşın, 1990’larda ABD’nin çıkardığı iki yasa, ambargoyu ağırlaştırdı: 
1992 Küba Demokrasisi (Toricelli) Yasası, deniz aşırı ticaret yapan ABD 
şirketlerine dönük yasakları artırdı. 1996 Helms-Burton Yasası ise, şimdi 
ABD yurttaşı olan kişilere daha önceden ait olup devrimci iktidar tarafından 
kamulaştırılan işletmelerin ürünlerinden (kaçak olarak) ülkeye sokan ABD 
şirketlerini yasal işlemle tehdit ederek Küba’ya yatırım yapılmasını engelleme 
amacı güdüyordu.

Bu koşullar altında Küba ekonomisini ikiye bölündü. Dolar temelli sektörde 
turizm, ilgili hizmetler, yabancı ortaklıklar, ihracat piyasalarına yönelik faaliyette 
bulunan kimi büyük devlet işletmeleri ve kendi işini yapanların bazılarının yer 
almasına izin verildi. Buna karşın peso temelli sektör, ihracat ortaklıkları ve 
kendi işini yapanlar dışında tüm sanayiyi, bazı tarımsal ürün ve dolar dükkanları 
dışında tüm perakende faaliyetleri, ulaşım, iletişim ve finans işlerini kapsıyordu.

“ Reform”dan Geçirilen Planlama

Bugüne kadar peso temelli sektör merkezi plana bağlıydı, tüketim mallarının 
fiyatları sabitti ve karne sistemi işletiliyordu. Girdi-çıktı, üretim hacmi ve 
yatırımlar merkezde plancılar tarafından belirleniyordu. Emek, kişisel tercihler, 
merkezi tercihler ve niteliğin bir bileşimine göre istihdam ediliyordu.33

Bununla birlikle ikili ekonominin yol açtığı eşitsizlikler, enerji, konut gibi 
temel bazı toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan darboğaz ve nihai
32 Hamilton, 2002, s. 22.
33 Hamilton, 2002, s. 25.
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olarak dışa bağımlılık Küba ekonomisini radikal bir karar aşamasına getirdi. 
Devlet başkanlığı görevini Raul Castro’nun almasından sonra, birikmiş sorunları 
çözmeye yönelik reformlar gündeme geldi.

Her ne kadar 20. yüzyılın sonunda sosyalist ülkelerde “reform” deyince akla 
Sovyetlerin çözülüşü gelse de, sosyalist inşa sürecinde üretimi artırmaya dönük 
devletçiliğin ve planlamanın gevşetildiği geçiş politikalarının uygulanabildiği 
deneyimler bulunmaktadır. Küba’da bugün gündeme gelen reformların 
hangi nitelikte olduklarını anlamak için Küba Komünist Partisi’nin (KKP) 6. 
Kongresi’nde tartışılan Parti ve Devrim için Ekonomik ve Sosyal Politikalar 
Kılavuzu’na bakmak gerekir.34

KKP’nin bu yılki kongresinin önemi, 1997’den beri ilk defa toplanması 
ve önerilen yeni kalkınma modeli ile ilgili tartışmaların halkın katılımıyla 
yürütmesiydi. Dolayısıyla söz konusu Kılavuz, ülkenin birikmiş sorunlarına 
dönük toplumun görüşleriyle şekillenen bir çözüm belgesi niteliği de taşıyor.

Kılavuz’un35 girişinde, “Ekonomi ve Planlama Bakanlığı, her an gereksinimler 
ile olanaklar arasında kısa vadeli dengeler kurmaya odaklandığı için ekonomi 
yönetiminde oynaması gereken öncü rolü oynayamaz hale geldi” denmekte. 
Ekonomik modelin güncellenmesini gündemine alan kılavuz, yeni modelin piyasa 
değil planlama esasına dayanacağını belirtiyor. Bununla birlikte “eşitlikçilik” 
yerine “herkesten emeğine göre” ilkesinin uygulandığı ‘hakkaniyetçi’ bir sistem 
benimseniyor.

Bunu sağlamak üzere “devlet dışı”, yani kamusal olmayan işletme biçimlerinin 
mal ve hizmet üretiminde yaygınlaştırılması öngörülüyor. Devlet işletmelerin 
yanında, yabancı yatırımlar, kooperatifler, küçük tarım işletmeleri, intifa hakkı, 
kira ile işletme, kendi hesabına çalışma verimliliği artırmak üzere geliştirilecek.36 
Turizm dışındaki sektörlere de rekabetçilik getirilecek.

Ekonomik İşletme Modeli başlığı altında sıralanan maddelerde söz edilen 
önlemler şöyle özetlenebilir:

Sosyalist planlama yöntemsel ve örgütsel bakımdan dönüştürülecek. Fakat 
yeni oluşturulan devlet dışı işletme biçimlerinde, gerçek ve tüzel kişilerde 
mülkiyet yoğunlaşmasına izin verilmeyecek.

Planlama, devlet ve karma sermayeli kuruluşların yanı sıra, devlet dışı işletme 
biçimlerinin düzenlenmesini de kapsayacak. Buna göre planın geliştirilmesinde

34 “Draft Economic and Social Poliey Guidelines Tor tlıc Party and thc Revolution” 
http://www.walterlippmann.com/ncc-draft-economic-and-social-policv-guidelines-2010 .pd f
35 Bu çalışmada İngilizceye çevrilen Kılavuz Taslağı esas alınmıştır. Ana hatlarıyla Koııgre'den 

geçen Kılavuz’un Kongre sonrası tartışma sürecinin devam ettiği söylenmektedir. Ricardo 
Alarcon, “Sosyalizmi Yeniden Keşfetmeye Çalışmak”, http://liaber.sol.org.tr/bizimamerika/ 
sosvalizmi-veniden-kesfetıneve-calismak-42409 (Erişim Tarihi: 25.05.2011)

36 Murat Akad, "Küba Komünist Partisi Kongresi Sona Erdi". httn://haber.sol.org.tr/bizimamerika/ 
kuba-komunist-Dartisi-koneresi-sona-erdi-41675 (Erişim Tarihi: 25.05.2011)
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ve devletin ekonomiyi denetiminde yeni yöntemlerle planlama sistemini 
dönüştürmek gerekecek.

Gerek işletmeler gerekse bütçe sistemine bağlı kurumlar için, sübvanse 
edilmemiş, toptan fiyattan bir perakende piyasası oluşturulacak. İşletmelerin 
denetimi esas olarak dışarıdan idari müdahalelerle değil ekonomik ve finansal 
mekanizmalarla yapılacak. İşletmeler kendi gelir ve giderlerinden sorumlu 
olacaklar, çalıştıracakları kişi sayısına, işletmenin finansal durumuna göre 
ücretlere, ürettikleri mal ve hizmetin fiyatına esnek ve şeffaf bir şekilde kendileri 
karar verecekler.

İşletmeler arası standart sözleşmeler yapılacak. İşletme harcamaları sübvanse 
edilmeyecek, kural olarak bütçe finansmanı ile karşılanmayacak. Sözleşmelere 
riayet etmeyen, finansal sorunlar yaşayanlar belirli bir programla tasfiye 
edilecekler.

İşletme gelirlerinin devlete ödenen vergi dışındaki bir bölümü yerel 
yönetime vergi olarak ödenecek, kalanı plan çerçevesinde yatırım ve işçi teşviki 
için kullanılabilecek. Vergi dışındaki fazla gelir, finansal dengesizliklerin 
giderilmesinde üst işletmenin yönetimindeki tazminat fonuna ayrılabilecek.

Bütçeli kuruluşlar, eğitim sağlık gibi devletin temel işlevlerini sürdürecekler. 
Öz kaynaklarıyla kendilerini finanse edebilenler ve artı değer üretebilenler oto 
finansmana çevrilecek, kısmen kendisini finanse edebilenler kısmen devlet 
bütçesinden finanse edilecek. Ötekiler ise işletme haline getirilecek. Muhasebeleri 
basitleştirilecek.

Vilayet ve mahalli yönetimler, devlet işlevlerini işletmelere müdahale 
etmeden sürdürecekler. Mahalli meclisler, özellikle gıda üretiminde, ulusal 
planın hedefleriyle uyumlu olarak kendilerini finanse edebilen “yerel projelerin” 
geliştirilmesi ve “mahalli kendine yeterlilik” ve “mali sürdürülebilirlik” ilkeleriyle 
bu projelerin yürütülmesini üstelenecekler.

Bu önlemlerde kamusallığın gevşetilmesine paralel olarak ademi 
merkezileşme göze çarpıyor. Che Guevara döneminde getirilen merkezi bütçe 
sisteminden bugünkü reformla birlikte kamu kurumlarının zamanla ayrılması 
ve özerkleşmeleri öngörülüyor. Söz konusu değişim, 1960’larda Guevara’nın 
önerdiği planlama modeli karşısında dönemin Sovyet planlamasının reform 
modelini çağrıştırıyor.

Bununla birlikte, farklı gelişkinlikteki sosyalist ekonomilerin farklı nedenlerle 
“reform”a başvurdukları dikkate alınarak reformun niteliğine karar vermekte 
aceleci davranılmamak Ekonomik ambargo altındaki bir ada ülkesi olan Küba’nın 
dışa bağımlılıktan kurtulması temel toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmesi 
bakımından aciliyet taşıyor. Kılavuz da, biçimsel olarak “piyasacı” sayılabilecek 
tüm önlemleri temel mal ve hizmet üretiminde ithalatın ikame edilmesini sağlama 
hedefine oturtuyor. Öte yandan ikili ekonominin yol açtığı kayıt dışı piyasayı
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ortadan kaldırmak için, Küba pcsosu bazında tüm ekonomiyi tekleştiren regüle 
edilmiş bir piyasa yaratarak denetimsiz eşitsizliği denetlenebilir hale getirmeye 
çalışıyor.

50 yıllık Küba planlama geleneğinde manevi özendiricilere biçilen özgün rolün 
maddi özendiriciler tarafından gasp edilmesi ise kritik bir önem taşıyor. Temel 
ihtiyaçları mekanik bir şekilde karşılayan karne sistemi yerine alım gücüne bağlı 
mal ve hizmet kalitesinde gidilen çeşitlendirmenin bir teşvik unsuru olarak ifade 
edilmesi, işletmelerin fazla gelirlerinin yatırım ve işçi teşvikinde kullanılması 
bunun göstergeleri.

Ekonomik toparlanma için bir geçiş evresi belki kaçınılmaz, fakat Küba’nın 
planlamaya kazandırdıklarını ileriye taşıyabilmek için ne gibi yeni önlemlere 
başvurmak zorunda kalacağı da belirsiz gözüküyor.

Sonuç

Küba’da planlamanın özgünlüğü, kapitalizmden sosyalizme geçiş sürecinde 
ekonomik alanda atılan ileri ve geri adımlara daima toplumcu bilinci diri tutacak 
mekanizmaların eşlik etmesini sağlamış olmasıdır. Böylece farklı tarihsel koşullarda 
geçirdiği ekonomik krizlerin ülkeyi çökertmesinin de önüne geçebilmiştir.

Küba, planlama yöntemlerinin önemli bir bölümünü sosyalist ülkelerden 
ilham alırken, belli ölçüde yaratıcılık ve doğaçlama ile kendisini geliştirildi. Bu 
anlamda Küba’da ekonomik örgütlenmenin kesin bir biçiminin olduğundan söz 
edemeyiz. Yine de sosyalizmin yeni insanını ekonomik gelişimin merkezine 
yerleştiren başlangıçtaki planlama anlayışı Küba’nın bugüne kadarki tüm 
deneylere damgasını vurmuş bulunuyor.

Küba’nın sosyalizme kazandırıldığı dönemde Sovyet sisteminde olmayan 
ve belki de Küba’yı 21. yüzyıla taşıyan, planlamada kullanılan örgütlenme 
biçimlerini, bu anlamda geçiş sürecinin araçlarını değil, geçiş sürecinin hedefi 
olan sosyalist bilinci ve ahlâkı teorize etmesiydi.

Sovyet sosyalizminin ortadan kalktığı dönemdeki güçlükler karşısında 
Ekonomi ve Planlama Bakanı Jose Luis Rodrigues, Küba’nın bir “sosyalist 
piyasa ekonomisinden ziyade piyasası olan bir sosyalist ekonomi”37 olduğunu 
söylemişti. ‘Piyasası olan sosyalist ekonomiden’ sağ çıkan Küba planlamasının, 
dünya planlama geleneğine kazandırdığı değerleri koruyarak bugünkü reformları 
rafine etmesi ümit ediliyor...

37 I lamilton, 2002, s. 34.
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Kapitalizm, Neoliberal Paradigma ve 
Küresel Kriz

Sinan Sönmez*

Özet
M erkantilizm  ve A dam  Sm ith’den Keynes ve New D eal’e, sonrasında neoliberalizm  

ve IM F’niıı form üle ettiği yapısal uyum program larına uzanan süreçte, piyasa ve devlet 
iktisat teorisi ve politikasında en önem li iki öğe ve/veya aktör olarak yer almaktadır. İktisadi 
liberalizm söylem inin başat olduğu dönem de “ reel kapitalizm ” tekelci kapitalizm e dönüşerek 
faşist ve nazi rejim lerini doğurm uştur. 1929-1930 büyük bunalım ının tedavi reçetesine 
Keynesçi paradigm a yazılm ış vc m üdahaleci politikalar giderek yaygınlık kazanm ıştır; devlet 
m üdahalesine kapı açan politikalar sistem açısından çelişkili değildir. Son oluz yıla dam gasını 
vuran küresel neoliberal yapının kriz ile hırpalanm ası ve sarsılması üzerine başvurulan kapsamlı 
kam usal m üdahaleler ve sağlanan finansal destek ise küresel finansal piyasalardaki gedikleri 
kapatarak yapıyı güçlendirm ek am acına sahiptir. Bu yönden değerlendirilirse, Keynesgil 
ve neoliberal paradigm a ve politikalar arasında belirgin farklılıklara karşın bir sürekliliğin 
olduğu görülm ektedir. Her iki tür politika krizi aşm ak ve kapitalist sistemi kurtararak yeni bir 
küresel ekonom ik-finansal düzen oluşturm ak am acına sahip olmaları yönünden birbirlerini 
tam am lam aktadır

Anahtar Sözcükler: paradigm a, kapitalizm , kriz, Keynes, Fordizm , neoliberalizm .

I. Sistem ve Paradigma Üzerine

Yazı başlığı güncel olduğu kadar iktisat tarihinin kapılarını aralıyor. Ancak 
iktisat tarihinin zengin, göz kamaştırıcı ve bir o kadar da karmaşık olan dehlizlerine 
girmeden, başlık çerçevesinde kısa ancak özlü bir anımsatma yapalım. Konu 
kapsamında piyasanın nasıl oluştuğuna, kent ekonomisine ve feodalizmden 
kapitalizme geçiş sürecine değinmeksizin piyasa ekonomisini veri olarak ele 
alacağız.

Kapitalizmle örtüşen piyasa ekonomisi tarihsel süreç içinde özelliklerine göre 
değişik sıfatlar ile ifade edilmiştir: Serbest piyasa ekonomisi, devlet kapitalizmi, 
karma ekonomi, tekelci devlet kapitalizmi, sosyal piyasa ekonomisi gibi. 
Devletin, bu bağlamda kamu ekonomisinin boyutlarına göre piyasa ekonomisine 
verilen sıfatlar değişmektedir. Tam serbestliği savunan Adam Smilh 'in öncülük

* Prof. Dr. Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü., e-posta: ssonmez@atilim.edu.tr
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yaptığı klasik İngiliz Okulu, devletin ekonomiye müdahalesini teorik temellerini 
atan Keynes ve sınırsız serbestliği savunarak, bu düşüncenin uygulamada kalıcı 
olması için kurumsal ve hukuksal düzenlemelere soyunan ve önemli mesafe 
alan neoliberal yaklaşım, en bilinen köşe taşlarını oluşturmaktadır. Yaklaşımlara 
göre devlete ekonomik ve sosyal yaşamda verilen rol farklılaşmakta, piyasa 
ekonomisinin sosyal boyutu değişebilmektedir ancak dikkat edilmesi nokta 
farklılaşmanın piyasa ekonomisi çerçevesinde gerçekleşmesi, kapitalist sistemin 
içinde kalınmasıdır. Çünkü Adam Smith 'ten Keynes ve New DeaFe, bu eşikten 
neoliberalizm ve IMF’nin formüle ettiği yapısal uyum programlarına uzanan 
köprüde iktisat teorisi ve politikasının başlıca aktörleri piyasa ve devlet olmuştur.. 
“Laissez-faire” bile, retorik düzlemde, iktisadi yaşamın çeşitli boyutlarında belirli 
bir devlet denetimini öngörmektedir. Liberalizm, “libertarianism”, özgürlük, 
serbestlik kavramları uygulamada bir dizi farklı boyutta ve yoğunluktaki devlet 
müdahalesi biçimlerinin meşrulaştırmasını içermektedir. Piyasa ekonomisinin 
gelişmesi, yeni boyutlar kazanması, krizler ile sarsılması ve yeniden yapılanması 
yeni paradigma(lar)ın oluşturulmasına yol açmaktadır Bir başka deyişle, 
piyasa ekonomisiyle özdeşleşen kapitalizmdeki yeniden yapılanma ihtiyacı ve 
süreçleri yeni paradigmaları ortaya koymakta ancak sistem içerisinde radikal 
veya sarsıcı bir paradigma değişikliği gündeme getirilmemektedir. Şöyle ki, 
liberalizmden neoliberalizme uzanan süreçte devletin ekonomik ve sosyal 
yaşama aktif müdahalesi ile özdeşleşen Keynesçi paradigmanın da devrimci bir 
değişikliğe yol açtığı savının nesnel dayanakları eksik kalmaktadır. Son otuz 
yıla giderek yoğunluğunu artıran ve kapsamını genişleten neoliberalizm, finansal 
sermayenin öncü ve belirleyici olduğu yeni bir küresel kapitalist düzeni kurmayı 
hedeflemiştir. Dayanakları, ideolojik özü ve ileri sürdüğü gerekçeleri kadar 
uygulamaları küresel finansal-ekonomik kriz ile hırpalanan ve sarsılan neoliberal 
düzeni yeniden inşa etmek ve küresel finansal piyasalardaki gedikleri kapatarak 
yapıyı güçlendirmek doğrultusunda yapılan geniş kapsamlı kamusal müdahaleler 
ve açılan paketler ortadadır. Bir başka açıdan değerlendirilirse, Keynesçi ve 
neoliberal paradigmalar ve politikalar, aralarındaki belirgin farklılıklara karşın 
sürekliliği yansıtmaktadır. Diyalektik (maddeci) düşünceyi doğrulayıcı biçimde 
Keynesçi ve neoliberal politikalar kapitalizm bunalımını aşmak ve kapitalist 
sistemi kurtararak yeni bir küresel ekonomik-finansal oluşturmak amacına sahip 
olmaları yönünden birbirlerini tamamlamaktadır.

II. Neoliberal Paradigmanın Arka Yüzü

Kapitalizmin dinamikleri neoliberal paradigmanın çözümlenmesine ışık 
tutacak ve küresel finansal krize açılan yolların aydınlatılmasına katkıda 
bulunacaktır Piyasa ekonomisinin, dolayısıyla kapitalizmin dinamiklerini
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çözümlemek, ekonomik genişlemeyi ve krizleri, geçmiş dönemlerdeki tarihsel 
olguları anlamamızı olanaklı kılacağı gibi geleceği öngörmek açısından önem 
taşımaktadır. Nitekim Prof. Eviç Hobsbawn yapıtlarında 19 ve 20 yüzyıl 
tarihini anlayabilmek için kapitalizmin dinamiklerinin incelenmesi gerektiğini 
belirtmektedir. 19. ve 20. yüzyıllardaki ve 21 yüzyılın ilk on yıllık dönemine 
kapitalizm damgasını vurmuştur. Kuşkusuz Marksist düşünce, 1917 devrimi, 
SSCB ve sosyalist rejimin bir dizi ülkede kurulması 20. yüzyıl tarihini etkilemiştir. 
21. yüzyıla on kala SSCB ve Avrupa’daki sosyalist blokun çözülmesi ve piyasa 
düzenine yönelmesi de geçmiş yüzyılda küresel ölçekte deprem etkisi yaratarak, 
siyasal, toplumsal ve ekonomik ilişkileri derinden etkilemiş ve şekillendirmiştir. 
Etkileşim 21. yüzyıla taşınmıştır. Ancak Marksist düşünce, ideoloji, doktrin vc 
sosyalist/komünist siyasal rejimler piyasa odaklı liberal düşünce ve kapitalist 
düzenin antitezini oluşturduğu için kapitalizmin ana çerçeve olarak kabulü 
yerinde bir saptama olacaktır.

Kapitalizmin dinamikleri esas olarak sermaye birikimi vc sermayenin 
değerleme ihtiyacı ekseninde kuruludur. Birikim ve değerleme ihtiyacı krizlerin 
oluşmasına da yol açmakta, ancak kriz, kaçınılmaz bir sonuç olmasının yanı sıra 
sistemde çıkan sorunların aşılmasında ve yeniden yapılanmada araç olma rolünü 
üstlenmektedir. Birikim modeli ve rejimi ile değerleme yöntemi kapitalizmin 
aldığa mesafeye bağlı olarak, özü korunmakla birlikte, dönüşmektedir. Bu 
bağlamda devletin birikim rejimindeki yeri ve değerleme sürecinde oynadığı rol 
de değişmektedir. Birikim modeli, rejimi ve değerleme süreç ve yöntemlerinde 
ve devletin işlevindeki dönüşüm, ortak paydaya karşın merkez ile çevrede 
farklılaşmaktadır. Birikim sürecinde beliren tıkanıklıkların ekonomide dönüşüme 
vc yeniden yapılanmaya yol açınası, dünya çapındaki ekonomik-mali yapıların 
birikim modeli tarafından belirlendiğini işaret etmektedir. Bu süreçte merkez, 
yarı-çevre ve çevre ekonomilerin belirmesi ve birikim modeli ile güç ilişkilerine 
bağlı olarak bu kategorilerin yeniden şekillenmesi, uluslararası ekonomik düzenin 
ve bu düzenin koruyucuları olan kuramların inşası söz konusudur.

Adcım Smith 'in I776’da yayımlanan ve bir başyapıt niteliğindeki “Ulusların 
Zenginliği” başlıklı eserinin, İngiltere sanayi devrimi ilk evrelerindeyken, 
ticari kapitalizmden sanayi kapitalizmine geçiş döneminde okurla buluşması 
anlamlıdır. Smith serbestlikten yana olmuş ve piyasa ekonomisini ayrıntılarıyla 
açıklamıştır. Smith’in liberalizm anlayışı, “ laisser faire” ideolojisi çağının 
felsefi düşüncesine ve hızla sanayileşen İngiltere’deki sanayi burjuvazisinin 
çıkarlarına uygundur. Bu eksende oluşturulan liberal paradigma 18. yüzyılın son 
çeyreğinde yaygınlık kazanmaya başlamış ve 19 yüzyıla damgasını vurmuştur. 
Liberal öğretide piyasa ekonomisinin dinamiklerini esas olarak tam serbestlik 
oluşturmaktadır. Devlet müdahalesine yer verilmeyen tam rekabet koşullarında 
piyasalar kendiliğinden dengeye gelmekte ve iktisadi yaşamda toplumsal uyuma
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ulaşılmaktadır. Smith’in dünyasında İngiltere’deki yoksulluktan kırılan işçiler, 
kömür madenlerinde çalıştırılan çocuklar, açlıktan nefesleri kokan İrlandalIlara 
yer yoktur; Marx' m tanımıyla kapitalizmin gelişmesi için oluşturulan “gaddar 
yasal düzenlemelere” (bloody législation)1 de yer verilmemiştir. Dış dünyayı 
ise sanayi ürünlerinin akıtıldığı ve ucuz maliyetle hammaddelerin temin edildiği 
pazarlar oluşturmaktadır. Smith’in temellerini attığı liberal ekonomi ideolojisi 
İngiliz kapitalizminin çıkarlarına uygundur. 1840'larda başlayan genişleme 
ve sermaye birikimin istikrarlı döneminin son bulduğu 1873 krizi, tekelciliğe 
geçişi sağlayan yeniden yapılanmayı yansıtmaktadır. Kar oranı tepetaklak 
olmasına karşılık, çözüm sermayenin merkezileşmesi ve tabanını dünya çapında 
yaygınlaştırmasında aranmış, yeni tekelci firmalar giderek daha fazla artı değere 
sahip olma sürecini başlatmış ve dünyayı fethetmeye soyunmuştur. Bu yapısal 
dönüşüm karların yükselmesini sağlamıştır. Nitekim 1890-1914 kesitinde giderek 
finans boyutları artan tekellerin dünya çapında egemen oldukları bir “belle 
epoque” 2" yaşanmıştır. Bu dönemde sömürgeciliğin uygarlık taşıma işlevine 
sahip olduğu ve sermayenin uluslararası düzlemde egemen olmasıyla barışın 
sağlanacağı söylemi yaygınlaştırılmış, üstelik bu söylemi Avrupa’daki ağırlıklı 
olarak sosyal-demokrat politikaları savunan işçi hareketi benimsemiştir.

“Belle epoque” Birinci Dünya Savaşı ile sona ermiş, “savaş ve devrimler” 
çağı başlamıştır. Finansal ağırlıklı tekeller “belle epoque”u yeniden yaşatma 
çabasına girmiş ancak bu restorasyon strateji ve politikası 1929-1930 finansal 
çöküntüsünü ateşlemiş ve istikrar arayışı yeni dünya savaşına dek sürmüştür. 
Dolayısıyla 1873 sonrasında başlayan toparlanma süreci 1914 ’te savaş ile 
kesintiye uğradıktan sonra, yeniden yapılanma politikaları 1929-30’da krizle 
kesilmiş ve bu uzun süreç İkinci Dünya Savaşı ile sonlanmıştır.

//./. Keynesçi ve Fordist “Belle Epoque”
Yeni “belle epoque” İkinci Savaş’tan 1960’lı yılların sonlarına uzanan 

“sermaye birikimini altın çağf’yla özdeşleşmektedir. Bu dönemde egemen olan 
Keynesçi düşünce ve politikalar uluslararası planda yeni paylaşım sürecine 
karşılık gelmektedir. Keynes kapitalizmin işleyiş mekanizmalarındaki çelişkileri 
dikkate alarak sistemin bir bütün olarak rasyonel biçimde düzenlenmesi 
doğrultusunda teorik önermelerde bulunmuştur. Bu düzenleme sermaye 
birikiminde oluşan içsel çelişkileri olduğu kadar uluslararası planda ortaya çıkan 
tıkanıkları da kapsamaktadır. Dolayısıyla kapitalist bir ekonominin içsel birikim 
sorunlarının yanı sıra uluslararası ölçekte beliren sorunlar rasyonel bir yönetim 
ile çözülebilecektir. Birinci Dünya Savaşı’ndan İkincisine uzanan döneme

1 Karl Marx (1973). Le Capital, Livre Premier, Tome III. Paris, Editions Sociales, s. 175-178.
2 “Belle epoque”, Türkçesi “güzellikler çağı” Fransa’da 1871-1914 arasında bilim ve sanatta

yaşanan parlak günleri simgelemek için kullanılan bir terimdir. Metinde giderek tekelleşen
finansal büyük sermayenin parlak dönemi anlamında kullanılmıştır.
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damgasını vuran istikrarsızlık ve kriz koşullarında çalışmalarını tamamlayan 
Keynes’in kriz analizine odaklanması ve kapitalizme çıkış yolları önermesi 
şaşırtıcı değildir.

ABD’niıı tek egemen güç olarak kapitalist dünya ekonomisine ve uluslararası 
ilişkilere damgasını vurduğu bu dönemde, merkezde Foıdist sermaye birikimi 
rejimi, tekelleşme, sermayenin ve olgunlaşan tekelci (devlet) kapitalizmi sistemin 
temel özellikleri olmuştur. Kamu ekonomisinin boyutları genişlemiş ve refah 
devleti uygulaması yaygınlaşmıştır; düzenleyici kapitalizm hüküm sürmektedir. 
Soğuk savaş yıllarında yeni sömürgeci politikalar ve emperyalizm öne çıkmıştır. 
Bu bağlamda sermayenin uluslararasılaşması, ÇUŞ’ların güç kazanması ve 
faaliyet alanlarını genişletmeye başlamaları dünya ekonomisinin şekillenmesi 
açısından önemli etkenler olmuştur. Bu dönemde kapitalizm tarihinde uzun süreli 
genişleme yaşanmıştır; üretkenlikte ve üretimde hızlı artış, hızlanan kentleşme, 
düşük işsizlik oranı, düşük faiz oranı, yüksek karlılık, emekçi kesimlerin satın 
alma gücünde ve refah düzeyinde artış, sosyal güvenlikte kazanımlar söz 
konusudur. Laissez-faire kapitalizminin uygulandığı bir önceki döneme göre 
devletin ekonomik ve sosyal alandaki etkinliği giderek artmıştır. Devlet ekonomik 
yaşamın tüm alanlarına müdahale etmiş, emek piyasalarını ve endüstriyel ilişkileri 
düzenlemiş, altyapı yatırımlarını gerçekleştirmiş, yalnızca kamu hizmeti değil 
ticari (özel) mal üretimini de üstlenmiştir. Liberal iktisatçıların “karma ekonomik 
düzen” olarak nitelendirdiği tekelci kapitalizm/tekelci devlet kapitalizminde refah 
devleti anlayışına uygun olarak devlet gerek ekonomik, gerekse sosyal alanda 
varlığını sürekli hissettirmiştir. Endüstriyel rejim ile özdeşleşen refah devletinde 
neden müdahalecilik artmıştır? Devlet bireysel kapitalistlere güvenmemekte 
midir? Yoksa kapitalistlerin beceriksiz olduğunu mu düşünmektedir? Devlet 
sosyal alanda çalışan kesimlerin lehine neden düzenlemeler yapmıştır? Kapitalist 
sınıfın çalışanları sömürdüğünü mü düşünmektedir?

Devlet aygıtına sınıfsal ilişkilerin yansıdığı dikkate alındığında, bağlantılı 
olarak da burjuvazinin devlet aygıtına egemen olduğu kabul edildiğinde, son 
soruya “evet” yanıtının verilemeyeceği ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz toplumlara 
göre iktisadi ve sosyal tarih farklılık göstermekte, ekonomik ve sosyal doku 
şekillenmektedir. Bırakınız diğer ülkeleri, örneğin İngiltere, Fransa ve Almanya 
gibi üç merkez ülkesi arasında bu açılardan farklılıklar gözlenmektedir. 
Dolayısıyla tek tip bir gelişmeden söz etmek, matematiksel açıklama getirmek 
oldukça güç, hatta olanaksız gözükmektedir. Bununla birlikte toplumların ortak 
bir paydası bulunmaktadır. Bu ortak payda ekonomik ve sosyal yapıların oluşması 
ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde ana ilkeleri veya kuralları ortaya koymaktadır. 
Toplumların gelişmesinde ve devletin rolünün zaman içinde giderek artmasında 
söz konusu ilkeler/kurallar belirleyici olmaktadır. Bu bağlamda kısaca devletin 
geniş yelpazede mal ve hizmet üretip sunması, çalışan kesimler lehine iş
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güvenliği ve sosyal güvenlik alanında düzenlemeler yapması “iyi niyet”ten değil, 
zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Merkez ülkelerdeki bu tür düzenlemelerin 
arka planında geçmişe dayanan ve yoğunluğu yüksek bir sınıf mücadelesinin 
bulunduğu tarihsel bir gerçektir. Ancak modern kapitalist devlet, merkez 
ülkelerinde, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bu tür düzenlemeleri 
belirli sınırlar içinde gerçekleştirmiştir. Düzenlemeler için çok sayıda neden 
sıralanabilir ancak bunlardan birkaçı belirleyicidir.. Avrupa’da SSCB’nin 
çevresinde sosyalist blokun oluşması, Asya’da başta Çin’de olmak üzere sosyalist 
rejimlerin kurulması merkez ülkelerdeki iktisat politikalarını ve özellikle 
sosyal refah uygulamalarını etkilemiştir. Nitekim devlet müdahalesi, yoğun 
sermaye birikimi ve sürdürebilir ekonomik büyüme ihtiyacının yanı sıra farklı 
sosyal sınıflar arasındaki çelişkilerden ve zorunlu olan göreli güç dengesinden 
kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle müdahaleye yol açan etkenlerden biri 
sermayenin teknik ve ekonomik ihtiyaçları, bu bağlamda sermaye birikiminin 
yoğunlaştırılarak sürdürülmesi, diğeri ise sosyal ve siyasal istemlerin yanı sıra 
belirli bir sosyal dengenin sağlanması hedefi ve kaygısıdır. Başvurulan_döııemde 
çok özel tarihsel koşullar sermaye birikiminin yoğunlaşması ve hızlanmasını 
sağlamıştır. Üretim güçlerinin hızlı gelişmesi, üretim ilişkilerinin sermaye 
birikimine katkı yapacak özellikler kazanması, devletin müdahaleci bir tavır 
takınarak birikim sürecinde etkin görev alması ve uluslararası ilişkilerin niteliği
-  bir yandan çevre ülkelerin Merkez’deki birikimi ilksel ürünler sağlayarak 
ve sanayi ürünlerine pazar oluşturarak desteklemesi, diğer yandan teknolojik 
yeniliklerin yaygınlaştırılması ve denetimi konusunda ABD, Batı Avrupa ve 
Japonya arasındaki bağlantılar - sermaye birikiminin genelde_sorunsuz ve hızlı 
olmasını sağlamıştır. Uygulanan Fordist (yoğun) sermaye birikimi modeli ve 
tekelciregülasyon (düzenleme) tarzının3* oluşturduğu rejimde, üretkenlikte ve reci 
ücretlerdeki artış birbirini destekleyerek sürdürülebilmiştir. Satın alma gücündeki 
sürdürebilir artış, sermaye birikiminin rekabetçi düzenlemede karşılaşmış 
olduğu engelleri aşmasını olanaklı kılmıştır. Eşanlı olarak üretkenlikteki artış 
ise sermayenin değerlemesinde ortaya çıkabilecek tıkanıklıkların aşılmasını 
olanaklı kılmıştır. Bu mutlu döngüde büyüme, reel ücret ile üretkenlik arasındaki 
bağlantının istikrarına sıkı sıkıya bağlıdır. Böylece üretim koşulları ile tüketim 
koşullarındaki dönüşüm birbirini olumlu yönde etkilemiş, tüketim kitleselleşmiş 
ve üretim artmıştır4. Bu tabloda mutlaka dikkate alınması gerekli bir öğe de emek 
ile sermaye arasındaki çelişkileri yumuşatan, ilişkileri göreli olarak istikrarlı 
kılan ve aynı zamanda birikimi düzenleyen sosyal-demokrat ağırlıklı yeni

3 Kısaca veri sermaye birikimi modelinin istikrarlı olmasını sağlayacak prosedür ve kurumlar 
bütünü

4 Sinan Sönmez (2007). “From Semi-peripheral Welfarism to Neo-liberal Solutions: What About 
New Perspectives?- Developing World and Turkey ”, RC 19 Conference on Social Policy in a 
Globalizing World konferansına sunulan b ild iri, Floransa, 4-6 Eylül.
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ittifakların oluşturulması ve bu yönde politikaların uygulamaya konulmasıdır. Bu 
tür uygulamalar için sosyal-demokrat bir partinin iktidarda olması gerekmemiş, 
muhafazakar bir parti iktidarında da benzer politikalar uygulanabilmiştir. Bunun 
tipik örnekleri olarak Federal Almanya ve ABD verilebilir.

11.2. “Belle Epoque” da Çevrenin Konumu
Yeni “belle epoque” döneminde çevreyi (ve yarı-çevreyi) oluşturan ülkelerin 

konumu uydu sanayiler, bağımlılık, «gaddar Taylorizm», ihracata yönelme, 
«çevre Fordizmi», devrimci niteliği olmayan milliyetçilik, «yarı-sömürge 
faşizmi», aşırı dış borçlanma, yoksulluk, gelir paylaşımında aşırı eşitsizlik gibi 
kavramlar aracılığıyla açıklanabilir. Bu kavramlar, çevre vc yarı-çevrede sosyal 
refah devleti modelinin ve Keynesci politikaların sınırlarını da çizmektedir. 
Keynesci kapitalizm döneminde bir grup çevre ülkesi dayanıklı tüketim malları 
ile üretim araçları üretimine ağırlık vermiş ve ABD kökenli ÇUŞ’ların uluslararası 
üretim sürecini yeniden düzenleme politikasına uygun rolü üstlenmiştir.. Bir 
başka deyişle ithal ikameci sanayileşme yabancı sermayenin güdümünde ve 
işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Bunun anlamı ABD’nin diğer gelişmiş ülkelere 
ihraç etmiş olduğu Fordist birikim rejiminin yaygınlık kazanmasına bağlı 
olarak, merkez ülkelerde ortalama kar oranındaki düşme eğilimine paralel 
olarak yeni bir uluslararası işbölümünün oluşturulmasıdır. Yeni düzende merkez 
(özellikle ABD) kökenli büyük tekeller (ÇUŞ’lar) ucuz vc örgütsüz işgücü 
rezervlerine yönelmiştir. Uluslararası işbölümü temelinde üretim sürecine ilişkin 
farklı aşamalar değişik coğrafik bölgelerde toplanmıştır. Tasarım ilk aşamayı 
oluşturmaktadır. İkincisi ileri teknolojinin kullanıldığı aşamadır. Sonuncu 
aşama montaja dayalı üretim tarafından oluşturulmaktadır. İlk iki aşamaya 
ilişkin faaliyetler merkez ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Sonuncu aşamaya 
karşılık gelen montaj sanayisi merkez ülkelerindeki geri kalmış yörelere ve 
çevre ülkelere kaydırılmıştır. Böylece uydu sanayiler oluşturulmuştur Aktarına 
otomatik biçimde olmamış, bir grup çevre ülkesindeki otoriter veya zorba siyasi 
yönetimler işgücü “rezervlerini değerlendirmek” doğrultusunda hareket etmiştir. 
Bu bağlamda bu toplumlardaki egemen sınıflar uluslararası tekelci sermaye ile 
işbirliğine giderek doğrudan yatırımlar için uygun ortamı hazırlamışlardır. Bir 
grup ülkede yabancı sermayenin desteğiyle uygulanan ithal ikameci politikalardan 
ihracata yönelik modele geçilmiştir. Nitekim 1960’lı yılların ortalarından itibaren 
Güneydoğu Asya ülkelerinde “yeni” sanayileşmenin ilk adımları atılmaya 
başlanmıştır. Hafif sanayide özellikle tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı 
sektörlerinin hızla gelişerek gıda ve içki gibi geleneksel sektörlerin önüne 
geçtiği ve elektronikte önemli bir gelişmenin kaydedildiği görülmektedir. Alain 
Lipietz 1960’Iı yıllardaki ilk dalga sanayileşme süreci için “gaddar Taylorizm” 
sıfatını uygun görmektedir5. Yazarın Taylorizm’den söz etmesinin nedeni üretim

5 Alain Lipietz (1997). “The Post Fordist World”, Review o f  International Political Economy,
C.4, S .I, s. 10
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veya emek yoğun teknolojinin kullanılması ve kolayca disiplin altına alman 
kadın işgücünün kitlesel istihdamla yoğun sömürüye tabi tutulmasıdır. Yoğun 
sömürünün anti-demokratik rejimler altında sürdürülmesi ise Taylorizme neden 
gaddar veya zalim sıfatının yakıştınIdığmı açıklamaktadır. Yeni sanayileşmenin 
daha gelişmiş biçimi yetmişli yıllarda Güney Kore, Meksika ve Brezilya gibi 
ülkelerde somutlaşmıştır. Bu yeni dalga sanayileşme “çevre Fordizmi” olarak 
nitelendirilebilir. Yeni sanayileşme eski dönemlerdeki ithal ikamesinin mirası 
veya merkantil kapitalizmin sonucu veya “gaddar Taylorizm”in dönüşümü olarak 
yorumlanabilir. Merkez ülkelerdeki Fordizm yoğun sermaye birikimi ve genişleyen 
piyasalar üzerinde yükselmektedir. Çevre Fordizmi daha farklı özelliklere sahiptir. 
Bunlardan birincisi ileri teknoloji kullanımını gerektiren bir üretim faaliyetinin 
eksikliğidir. İkincisi reel ücret artışının üretkenlikteki artışın altında seyretmesi, 
Fordist sektörde çalışan işçilerin dayanıklı tüketim mallarına yönelik taleplerinin 
kısıtlı kalması ve orta katmanların tüketimlerinde farklılaşmanın belirmesidir. 
Kısaca üretkenlik artışına paralel olarak iç talepte yeterli genişleme olmamıştır. 
Üst gelir grubunun patlayan talebi bir yana bırakılırsa, toplam talepte artış 
olmamış, tersine talep yapısında farklılaşma ortaya çıkmıştır Üçüncüsii ise çevre- 
Fordizmi uygulayan ülkelerin merkez ekonomilerine yönelik ihracat fiyatlarını 
düşük tutmalarıdır6. Çevre ülkelerin nitelikleri belirtilen sanayileşme yörüngesine 
oturtulması ÇUŞ’ların çıkarlarıyla örtiişmektedir. Dış pazarlara yöneliş yeni 
teknolojik devrimin (otomasyon, elektronik, nükleer, vd.) baş destekçisi 
olması yönünden önemlidir çünkü büyük sermayenin çevre ülkelere ilgisi ve 
yaklaşımında ortaya çıkan bazı değişiklikleri bünyesinde taşımaktadır. Nitekim 
merkez ülkelerinde, özellikle de ABD’de emperyalist niteliğe sahip sermayede 
üretim, ihracat ve finansman açısından tercih tüketim malı sektöründen, donanım 
malları ile ulaştırma araçları sektörlerine kaymıştır. Ön plana çıkan bu sektörler 
çevre ülkelerindeki geçmişe göre farklı nitelikteki ve hızlı sanayi Ieşmeden_karlı 
çıkmaktadır7. Diğer bir nokta çevre ekonomilerinin, doğal kaynakları denetleyen 
ve yaratılan ekonomik fazlayı kendine çeken merkez ülkeleri tarafından sıkı 
denetim altına alınmasıdır. Üzerinde durulması gerekli bir husus da sermayenin 
değerleme sürecinde teknolojinin ön plana çıkması üzerine, ÇUŞ’ların devlet ve/ 
veya yerel sermaye ile işbirliğine giderek teknik hizmet sağlaması ve yatırımda 
azınlık payına sahip olmasıdır. Böylelikle yabancı sermaye müdahale alanını 
genişletirken, çevre ülkelerindeki işçi sınıfı ile doğrudan doğruya karşı karşıya 
gelmemekte, çatışmayı yerel burjuvaziye ve devlete bırakmaktadır. Yerel 
burjuvazi ise artık işbirlikçi (komprador) olmaya başlamıştır. Andre Gunder

6 Sinan Sönmez (2005). Dünya Ekonomisinde Dönüşüm: Sömürgecilikten Küreselleşmeye ( 2.
Baskı), Ankara. İmge Kitabevi, Eylül, s.257-258.

7 Emest Mandel (1974), “Les Classes Sociales et la Crise Politique en Amérique Latine”,
Critiques de l ’Economie Politique, S. 16-17, s. 54.
Ernest Mandel (1978). La Crise,1974-1978, Paris. Flammarion, s.98-99.
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Frank 'ın tanımıyla lümpen burjuvazi ortaya çıkmıştır. Çevre ülkelere sunulan 
bu tür model bir dizi ülkede yeni “kalkınma” süreçlerinin başlatılmasına ve 
bağımlılık ilişkilerinin oluşturulmasına yol açmıştır. Dışa bağımlı ekonomik 
büyüme aynı zamanda önemli bir sermaye birikimine dayanmaktadır. Bu modelde 
sanayileşme hız kazanmış olmakla birlikte merkez ülkelerde rantabilitesi düşmüş 
sanayi kollarının çevre ülkelere aktarılmasına bağlıdır. Çevrede burjuvazinin 
güçlenmesi, merkeze bağımlılık temelinde emperyalizmin stratejik çıkarlarına 
uygun olarak gerçekleşmiştir. Başvurulan dönemde bu tür birikim modeli giderek 
yerleşmiş ve yaygınlaşmıştır

Keynesci politikaların Fordist birikim rejimi döneminde özgül ekonomik, 
siyasal ve sosyal etkenlerin eklemlenmesi sayesinde merkez ülkelerde 
uygulanabildiğini saptamaktayız. Özellikle yarı-çevre ekonomilere Keynesci 
düzenlemeler damgasını vurmakla birlikte, sosyal refalı uygulamaları yönünden 
yeterli ve gerekli ekonomik ve siyasi koşulların bir araya getirilmediğini 
saptayabiliyoruz. 1970’li yılların ortalarında kapitalizmin özünden kaynaklanan 
krizin damgasını vurduğu yıllarda ise Keynesci tedavi politikaları sistemin 
geçirdiği dönüşüm karşısında yetersiz kalmış ve gelişmiş ülkeleri stagflasyonist 
baskılardan çıkaramamıştır. İlginç olan nokta ise gelişmiş ekonomilerin çok 
uluslu bankaların ve finans gruplarının desteğiyle “uluslararası Keynesciliği” 
yarı-çevre ekonomilerine uygulamalarıdır. Düşük hatta kimi zaman negatif faizle 
büyük bölümü anti-demokratik rejimlere sahip yarı-çevre ülkelere büyük tutarda 
kredi açılarak, söz konusu ekonomilerin sanayileşmiş ülkelere yönelik talepleri 
desteklenmiştir. Sonuçta bu ekonomiler ağır bir dış borç yüküne girmiş ve krize 
sürüklenmiştir.

¡1.3. Miras
Keynesci kapitalizmin mirası nedirsorusununyanıtını kısaca verebiliriz. Merkez 

ülkelerde göreli olarak sosyal dengeye dayalı ve bu alanda çalışan kesimlerin 
kazanımlar elde ettiği endüstriyel rejimden yarar sağlayan büyük sermaye artık 
sınıra ulaşmıştır. Büyük sermaye bu rejimden sağladığı avantajları hızla yitirdiği 
için yeni bir arayışa girmiştir. Bunun anlamı Fordizmden Post-Fordizme geçiştir. 
Bir başka deyişle üretim süreçlerinin ve pazarın esnekleştirilmesi, ticari ve finansal 
serbestleşmenin sağlanmasıdır. Nitekim sermaye birikimindeki tıkanıklıklara ve 
sanayi ile ticaret sektöründe düşen kar oranına bağlı olarak, para sermaye kütlesel 
olarak spekülasyona yönelmeye başlamıştır. Bu süreçte de emekçilerin elde etmiş 
olduğu ekonomik ve sosyal hakların hızla törpülenmesi ve örgütlülüğün kırılması 
gerekli gözükmüştür. Çevre ülkelerin bir bölümünde gözlenen minimalist sosyal 
devlet uygulamaları askıya alınmış, kırılgan ekonomik-finansal yapıya sahip söz 
konusu ekonomiler yeni düzene eklemlenme doğrultusunda merkez ülkelerdeki 
büyük sermayeye ve yeni düzenin de mimarları olan IMF ve Dünya Bankası gibi 
kuruluşlara kapılarını ardına kadar açmışlardır
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Sermaye birikimi süreci 1960’iı yılların sonlarına kadar genelde ciddi sorunlar 
ile karşılaşmamıştır. Fordist sermaye birikimi rejiminde ciddi tıkanıklıkların 
belirmesi sürecin sonunu ve yeni sürece geçilmesinin koşullarını hazırlamıştır. 
Krize yol açan etkenlerin başında sermayenin aşırı yoğunlaşması sonucunda 
değerlemede sınıra ulaşılması, bu bağlamda yeni teknolojilerin uygulamaya 
konulmasındaki gecikmeler ve üretkenlikte gerekli artışın sağlanamaması 
bulunmaktadır. Üretim güçlerinin gelişmesi ile üretim ilişkileri arasındaki 
çelişkiler ikinci grup etkeni oluşturmaktadır. Diğer etkenler arasında sektörler 
arasında dengesizlik, ABD hegemonyasındaki sarsıntı ve Japonya ile Federal 
Almanya’nın yeni güç merkezleri olarak yükselmeleri ve uluslararası para 
sisteminin çöküşü yer almaktadır. 1974’te belirginleşen kriz, 1976-1979 
kesitindeki ılımlı canlanmaya karşın etkilerini sürdürmüş, 1980-1982 kesitinde 
ise savaş sonrasındaki en yoğun durgunluk yaşanmıştır. Artık kar oranı, yatırım 
oranı ve büyüme 1945-1975 dönemindeki performansını yakalayamayacaktır. 
Çözüm neoliberal politikalarda aranmıştır.

I I I .  Neoliberal Paradigma

1980’lerde başlayan, özellikle de 1990 sonrasında hızlanan dönüşümle gene 
yeni bir “belle epoque” oluşturma çabasına girilmiştir. Yeni bir “belle epoque” 
arayışı neoliberal küreselleşme temelinde yükselmektedir. Neoliberalizm küresel 
boyutlara sahip bir birikim stratejisi, toplumsal ilişkileri, siyasi ve toplumsal 
düzeni tam anlamıyla piyasa kurallarına, bu bağlamda büyük sermaye lehinde 
düzenlemeyi ideolojik ve politik olarak öngören ve devletin birey ve toplum 
karşısındaki konumunu yeniden şekillendirmeye soyunan küresel bir tasarım 
ve süreci ifade etmektedir. Bu bağlamda neoliberalizm, küreselleşme ve yeni 
dünya düzeni arayışı ve inşa çabası ile özdeşleşmektedir. Bu süreçte ciddi bir 
hegemonya mücadelesine girilmiştir. Daha doğru bir ifadeyle ABD’nin tek 
egemen güç olma doğrultusunda verdiği mücadele, dünya siyasal sistemini ve 
ekonomik yapıyı belirleme ihtirası dönemin çarpıcı özelliği olarak ön plana 
çıkmaktadır.. Bu süreçte Avrupa’daki sosyalist blokuıı, özellikle de SSCB’nin 
çözülmesi küreselci neoliberal politikalar için kritik eşik veya kırılma noktasını 
oluşturmuştur. Dönüşümde çok sayıda aktör rol almakta, bir önceki süreçteki 
hiyerarşik yapıda bir ölçüde değişiklik gündeme gelirken, ekonomik olduğu 
kadar siyasal güç mücadelesi dünya ekonomisinin biçimlenmesinde yaşamsal bir 
rol oynamaktadır.

Neoliberal paradigmanın esası piyasanın büyümeyi, istikrarı, etkinliği ve refah 
artışını sağlayan, işsizliği yoksulluğu önleyen, ekonomiyle birlikte toplumu da 
düzenleyen tek mekanizma olarak kabulü, her tür devlet müdahalesinin siyasetin 
ekonomiye karışımı olarak değerlendirilerek reddedilmesidir. Devlet müdahalesi
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ve kanşımcıIığınııı ekonomide etkin çözüm getiremeyeceği, tam tersi etkinsizlik 
yaratacağı ana cepheyi oluşturmaktadır. Dolayısıyla kapitalist sistem içerisinde 
piyasa-devlet ilişkilerinde, karlı sermaye birikimi sürecinde artık devletin 
rolünün geçmiş dönemlerden farklı olduğu, genel anlamıyla müdahaleden 
kaçınmasının sermaye lehinde olacağı düşüncesi öne çıkmaktadır. Kamu hizmeti 
ve sosyal hizmet alanının devlet müdahalesine ve düzenlemesine giderek ancak 
hızlı şekilde kapatılması neoliberal politikaların kapsam alanını belirlemektedir. 
Kuşkusuz bu eğilim devletin tasfiye edimesi anlamına gelmemektedir; devlet 
aracılığıyla büyük ve küresel sermaye lehinde ekonomik ve finansal faaliyetler 
düzenlenmekte, bunun hukuksal ve kurumsal altyapı ve çerçevesi siyasal erk 
tarafından hazırlanmaktadır.

Bu süreçte sosyal yurttaşlık tasfiye sürecine sokulurken toplumu oluturan 
bireylerin tüketici kimlikleri öne çıkarılmaktadır. 1950’li yılların başında 
politik kurumların iktisadi analizini liberal düşünce temelinde incelemeye 
alarak tohumları atılan “Kamusal Tercih” (Public Choice) okulunun felsefesi, 
sahiplendiği ilkeler ve önerileri otuz yıl sonra hızla uygulamaya konulmaya 
başlamıştır. Devlet müdahalesinin piyasa başarısızlığını ortadan kaldırmak bir 
yana, yeni sorunlara yol açacağı kanıtlanmaya çalışılırken, daraltılan kamu 
kesiminde “piyasa dışı” kararların piyasa mantığına uygun biçimde alınması 
gerektiği düşüncesi ultraliberal bir açılıma payanda oluşturmuştur.. Neoliberal 
paradigmanın damgasını vurduğu makro ekonomik politikalar ile sanayi 
üretimi yerine spekülatif sermaye hareketlerinin beslediği finans piyasalarının 
ekonominin belirleyici öğesi haline gelmesi, finans piyasalarında ölçüsüz bir 
servet birikiminin oluşmasını sağlamıştır. Sermaye finansal yatırım alanlarına 
çekilmiş ve uluslararasılaştırılmış, finansal sistem kuralsızlaştırılmış ve 
serbestleştirilmiştir. Bir önceki dönemden daha da ısrarlı olarak serbestlik ve 
piyasanın zenginlik, refah, mutluluk ve barış sağlayacağı söylemi geliştirilmiştir 
(“tarihin sonu”). Özetle Neoliberalizm ekonomide ve toplum yaşamında sosyal 
boyutun olabildiğince tasfiyesini, büyük sermayenin gücü önündeki sınırları 
kaldıran bir ideoloji ve politikalar bütünüdür. Öyle ki neoliberalizm emek ve 
sosyal haklar karşıtı politikalar geliştirmesi nedeniyle sosyal yapı üzerinde, 
üstelik küresel düzlemde yıkıcı etkiler yaratmıştır.

Küreselleştirilen neoliberalizmin özellikle çevre ve yarı-çevre üzerindeki 
etkilerini belirlemek için Washington Uzlaşısı’na (Original Washington 
Concensus) başvurmak gerekiyor. Esas olarak Latin Amerika için tasarlanmış 
olan Washington Uzlaşısı, benzer ekonomik-finansal-kurumsal yapıya sahip 
olan diğer çevre ülkeleri de kapsamına almıştır. Neoliberalizmin adeta On 
Emir’i olan uzlaşıda yer alan ilkeleri anımsayalım: mali disiplin, kamu 
harcamalarında öncelikler, vergi reformu, sabitlenmiş rekabetçi döviz kurları, 
finansal serbestleşme, dış ticarette serbestleşme, doğrudan yabancı yatırımların
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serbestleşmesi, özelleştirme, deregülasyon, mülkiyet haklarının güvence altına 
alınmasıdır8. Washington Uzlaşı’sıyla sabitlenmiş politikalara büyük ölçüde 
IMF başta olmak üzere Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgötü’nün (DTÖ) 
sahiplenmesi bu ekonomilere bir yol haritasının çizildiğini de sergilemektedir. 
Nitekim Washington Uzlaşısfnda yer verilen ilkeler/politikalar yapısal uyarlama 
programlarının öngördüğü politikalar ile özdeşleşmektedir. 1980’li yılların 
başlarından itibaren IMF ve Dünya Bankasfnm neoliberal ilkeler temelinde 
politikalarını belirlemeye başlamışlardır.

Dünya Bankası’nın politikalarında “karşılaştırmalı üstünlük” ilkesine 
dayalı teorik model ve “yapısal uyum” temeli oluşturmaktadır. Kuşkusuz 
1981-1982’ de yaşanan durgunluk, 1982’ de patlak veren dış borç krizi ve 
çevre ülkelerin istikrar ve yapısal uyum programlarını uygulamaya koymaları, 
bu bağlamda neoliberalizmin güçlenmesi Dünya Bankası’ ııın bakış açısını ve 
politikalarını değiştirmesini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. 1960’lı 
yılların başlarında planlı kalkınma, ithal ikamesine dayalı sanayileşme modeli 
ve politikalarına şiddetle karşı çıkan neo-klasik ve/veya neoliberal görüşün, 
konjonktürden de yararlanarak adeta bir hesaplaşmaya giderek rövanşı aldığı 
gözlenmektedir.

IMF 1980’li yılların başlarından itibaren orta veya uzun vadede arzın 
artırılması ve ekonomik büyümenin sağlanmasına odaklanmış mikro ekonomik 
bir perspektife sahip olmaya başlamıştır. Koşulluluk kuralı çerçevesinde istikrarı 
amaçlayan bir yaklaşımdan yapısal dönüşüm veya uyum olarak nitelendirilen bir 
sorunsala geçiş söz konusudur. Yapısal uyum kavramı veya stand-by sürelerinin 
uzun tutulması koşulluluk kuralının böylelikle daha derinlik kazandığını işaret 
etmektedir, Çünkü kısa vadeli konvansiyonel nitelikteki istikrar politikalarının 
yanısıra orta ve uzun vadede ekonominin “serbest piyasa”cı çözüm eksenine 
oturtulması söz konusudur. Kısaca ekonominin klasik okulun önerdiği, çok iyi 
bilinen “bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” ilkesi doğrultusunda yeniden 
yapılandırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda kamu sektörünün ciddi biçimde 
daraltılması, mal ve faktör piyasalarının etkinliğinin artırılması, finansal sektörün 
ve dış ticaretin serbestleştirilmesi ve ekonominin yabancı sermayeye açılımı 
söz konusudur. Bir bütün olarak ele alındığında mikro ekonomik rasyonelliğin 
egemen olduğu neo-ortodoks çözümde fiyat mekanizması aracılığıyla yapısal 
dönüşüm hedeflenmektedir. Fiyat mekanizmasına etkinlik kazandırılması özünde 
arz probleminin liberal çerçevede çözümüne doğrudan bağlıdır. Bir başka deyişle, 
ekonominin maksimum derecede dışa açılması temelinde arzın artırılması 
ve dış dengenin sağlanmasına en uygun göreceli fiyat sistemine ulaşılmaya

8 John Williamson (1990). What Washington Means by Policy Reform”, J. Williamson (der.).
Latin American Adjustment: How Much Has It Happened?, Washington D.C. Institue for
International Economics içinde, s. 5-38.
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çalışılmaktadır. Bu amaç özel sektör faaliyetlerinin rantabilitesini yükseltmek ve 
kapitalist rasyonelliği güçlendirmek için iç fiyatlara müdahaleyi gerektirmektedir. 
Dış ödemelerde dengeye ulaşmayı veya olabildiğince yaklaşmayı destekleyici 
biçimde iç ve dış fiyatlar arasındaki göreceli bağlantılara veya oranlara müdahale 
de gerekli gözükmektedir. Özetle IMF’nin salt istikrara yönelik politikaların 
ötesine geçerek, bir yandan ırıakro ekonomik ve finansal politikalar yönünden 
belirleyici kuruluş olma işlevini üstüne alması, diğer yandan Washington 
Uzlaşısı’na uyumlu “yapısal reform”lar olarak geniş kapsamlı kurumsal 
değişiklikleri öne çıkarması ve uygulamayı yakından denetlemesi söz konusudur.

Washington Uzlaşısı’na yönelik eleştiriler Post-Washington Uzlaşısı’na 
giden yolları açmıştır. Eleştirilerin sağladığı teorik katkının yanısıra uygulanan 
politikalardaki aksaklıkları ve iktisadi-sosyal olumsuzlukları sergilenmesi 
önemsenmelidir. Ancak bir bütün olarak sistemi yadsımayan eleştirilerden 
yeni eklemelerle desteklenen, güçlendirirlen, genişletilen Washington Uzlaşısı 
(Augmentée/ Washington Consensus) ortaya çıkmıştır9. Eklenen ilkeler/ 
politikalar arasında hukuksal/siyasal reformların yapılması, regülasyon 
kurumlarımn oluşturulması, yolsuzluğun engellenmesi, emek piyasalarında 
esnekliğin sağlanması, DTÖ anlaşmalarının uygulanması, finansal faaliyetlere 
ilişkin yönetmeliklerin çıkarılması ve standartların belirlenmesi, dış ödemeler 
dengesinde “ ihtiyatlı” olarak sermaye hesabının serbestleştirilmesi, sosyal 
güvenlik -kurumlarının-hesaplarında (bütçelerinde) fazla elde edilmesi ve 
yoksulluğun azaltılması yer almaktadır. Yoksulluğun azaltılması (!) dışındaki 
tüm ilkeler neoliberal yaklaşımın özüyle ve önerdiği politikalarla tamamen 
özdeşleşmektedir. Post-Washington Uzlaşısıyla neoliberal düzenlemeden 
herhangi bir kopuş söz konusu değildir, tersine yapıdaki aksaklıkların giderilerek 
neoliberal düzenin sağlamlaştırılması hedeflenmiştir.

Neoliberal düşünceye dayalı iktisat ve kamu politikaları kapitalizmin 
1970’lerin ortalarından itibaren girdiği bunalım ve/veya çalkantılardan büyük 
sermaye lehine yeni düzenlemeler yaparak çıkışı öngörmüştür. Gerek ulusal 
gerek küresel düzeyde sosyal katmanlar, gruplar ve halklar arasında gözlemlenen 
ayrışmanın daha fazla pekişmesi ve yaygınlık kazanması söz konusudur. Özellikle 
fnans sermayesi, bu bağlamda finans rantiyeleri için parlak bir “belle epoque” 
yaratılırken, yaklaşmakta olan finansal krizin belirtileri dikkate alınmamıştır.

IV. Küresel Finansal Kriz
Kriz daha çok hangi kategoride yer alan ülkeleri etkiler? Neoliberal ilkelere 

dayalı küresel ekonomik düzene eklemlenme sancısı çeken ve yapısal dönüşüme 
tabi tutulan çevre ülkeler ve yükselen piyasa ekonomileri mi krize sürüklenir?
9 John Williamson (2000). “What Should the World Bank Think About tlıe Washington

Concensus?”, World Bank Research Observer, C. 15, S.2, s.2 5 1 -264.
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Merkez ekonomilerinin, özellikle güçlü finansal çekim merkezlerinin şiddetli 
bir finansal şokla karşılaşmayacağı düşüncesi kapitalizmin sarsılmazlığına vc 
erdemlerine iman eden çevrelerde yaygınlaşmıştır. Nitekim 1990’ların son on 
yılında ve 2000 yılı başlarında kriz yükselen piyasa ekonomilerinin kapısını 
çalmıştır. Meksika, 1994-1995; Tayland, 1997-1998; Güney Kore, Endonezya 
ve Malezya, 1997-1998, Rusya, 1998-1999, Brezilya, 1999, Türkiye, 2000-2001, 
Arjantin, 2001, krize sürüklenmiştir. Küresel düzene eklemlenme sürecinde 
belirtilen ülkelerin krizle karşılaşmaları şaşırtıcı değildir. Kuşkusuz her ülkenin 
kendine özgü ekonomik-fınansal-sosyal-kurumsal yapısı krizin oluşumunda 
rol oynamıştır. Krizin patlak verdiği Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’nın 
ekonomik-finansal koşulları arasında farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin 
Latin Amerika’da geniş bütçe/kamu açıklarına bağlı olarak devletin mali krizine 
ilişkin öğeler ön plana çıkarken, Güneydoğu Asya’da aşırı borç yüküne sahip özel 
kesim finansal kırılganlığın en önemli öğeleri olmuştur. Ancak krize sürüklenen 
ekonomilerin biçimlenmesinde finansal serbestlik ve küreselleşen finansal 
piyasalar, geniş tabanlı ortak paydayı oluşturdukları ölçüde kriz koşullarını da 
hazırlamıştır. Nitekim kriz analizinde serbestliğin ve finansal küreselleşmenin 
doğrudan etkilerini dikkate almayan yaklaşımlardan dahi bu etkenlerin oynadığı 
rolü ortaya çıkarmak olanaklıdır.

Küreselleşme sürecinin hızlanmasına koşut olarak finansal birikim artmış ve 
sınır tanımaz finansal serbestleşme ile birlikte dünya çapında spekülatif hareketler 
yoğunlaşmış ve yaygınlaşmıştır. Uluslararası ölçekte hızlı ve kütlesel finansal 
sermaye oluşumu ve yüksek getirili yatırım alanı arayışı, finansal birikim modelinin 
şekillenmesinde temel etken olmuştur. Yüksek getiri sağlanması için finansal 
serbestlik sine qua non koşul olarak belirmiştir Bu saptama birikim modelinin 
ana özelliklerini ortaya çıkarmaktadır. Nitekim büyümenin kısa vadeli sermaye 
girişine bağımlı kılındığı modelde iktisadi faaliyetleri finansal spekülasyon ve 
rant arayışı yönlendirilmekte, bağlantılı olarak bölüşüm giderek spekülatif kazanç 
sağlayanlar lehine gelişmektedir. Bu çerçevede finans sektörü giderek reel sektör 
faaliyet alanından -üretim, istihdam ve mal ticareti- hızla kopmakta, dolayısıyla 
finansal plasmanlar üretimi artırıcı, istihdamı genişletici ve ihracatı teşvik edici 
bir etki yaratmamaktadır. Modelin özellikleri kırılganlığını da somut olarak 
ortaya koymaktadır. Şöyle ki, kısa vadeli sermaye akımının belirleyici olduğu 
ekonomik büyüme sürdürebilir olmaktan çıkmakta, cari açığın finansman ihtiyacı 
ötesinde dış borçlanmaya gidilmekte dolayısıyla dış borçlanmasına süreklilik 
kazanmasına paralel olarak dış borç servisi artmakta ve dışarıya net transfer 
yapılmaktadır. Modelde kamu mâliyesi finansal birikimin ve rant dağıtımının 
maliyetini üstlendiği için, biitçe/kamu açığı ve iç borçlanma artmaktadır. Maliye 
ve para politikalarının yanısıra kur rejimi de sermaye hareketlerine bağımlı hale 
gelmektedir. Kısa vadeli sermaye akımlarına bağımlılık soncunda ekonomide
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sektörler arasındaki kaynak dağıtımı giderek iktisadi etkinlikten ölçütlerinden 
sapmaktadır

Neoliberal küreselleşme çağında ekonomiyi ve sosyal yapıyı derinden sarsan 
finansal kriz yükselen piyasa ekonomileriyle sınırlı kalmadı, bizzat finans kapitalin 
merkezi konumundaki ABD’de patlak verdi. Yaşanan finansal/ckonomik kriz 
konusunda uluslararası ölçekte çok şeyler yazıldı, çizildi. Kapitalizmi arındırmak 
isteyen kimileri, krizi fon yöneticilerinin aşırı kazanç isteğine bağlarken, 
diğerleri serbestleşınenin eksik kaldığını ileri sürdü. Piyasa dogmasına körü 
körüne bağlı olan ve küresel ekonomiye ne pahasına olursa olsun eklemlenmeyi 
amaçlayanların, bu doğrultuda kalemşörlüğe soyunanların açmazları, kapitalizmi 
doğru okuyamamalarından ve palyatif düzenlemelerin krizi sürekli olarak 
erteleyebileceğine ilişkin yanlış öngörülerinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle 
belirtmek gerekir ki, kapitalizmin dönemsel olarak krize sürüklendiği bilinen 
bir gerçektir. 1825’dcki ilk aşırı üretim krizinden mevcut krize gelinccyc kadar 
çok sayıda uluslararası ölçekte krizin patlak verdiği gözlenmektedir10. Çünkü 
kapitalizmde kriz yapısaldır ve kaçınılmaz gözükmektedir. Şöyle ki, giderek 
daha fazla yoğunlaşan sermaye birikimi, artan üretim ve uluslararası ölçekte 
rekabetin şiddetlenmesi sonucunda ortalama kar oranındaki azalma eğilimi krizle 
sonuçlanmaktadır. Sistemin süreklilik kazanması için kar oranının yükseltilmesi 
gereklidir. İşte 1960’ların sonlarında beliren kar oranındaki düşme finansal 
sermayeden elde edilen kar artışı ile tersine döndürülmeye çalışılmıştır. Bu 
doğrultuda 1980’li yıllarla birlikte uygulamaya konulan neoliberal politikalar 
ile finansal sermayenin önü tamamen açılmış, emekçilerin sosyal kazanımları ve 
hakları ise budanma sürecine sokulmuştur. Yeni finansal araçların kullanıldığı, 
türev piyasalar ve spekülatif fonların oluşturduğu üretimden kopuk sanal 
ekonomideki yapay genişlemede sınıra ulaşılmasıyla kriz patlak vermiştir. Kriz 
kapitalizmin ve “serbest” piyasa ekonomisinin ergeç krize sürükleneceğini bir 
kez daha göstermiştir. Kriz neoliberal dogmanın çelişkileri ve açmazlarını gözler 
önüne sererken kapitalizmin zayıflıklarını ve kırılganlığını ortaya çıkarmıştır 

Zaten 2008-2009 krizi “geliyorum diyordu”; tüm belirtileri mevcuttu. Ancak 
neoliberal politikaların dünya çapında yarattığı asimetrik ekonomik vc finansal 
ilişkiler oluşan makro dengesizlikleri gizlemiştir. Geçen yüzyılın son on yılında 
birbiri ardına patlayan krizlerin (1991-1992) İskandinavya ve Japonya’da 
emlak ve hisse senetleri piyasalarındaki balonun patlaması; 1994-2001 arasında 
yükselen piyasa ekonomilerinde krizler) yol kazası olarak değerlendirilmiş vc 
2000’li yılların ortalarına kadar dünya ekonomisinde işlerin iyi gittiği kabul 
edilmiştir. Oluşturulan küresel ekonomik düzende dolar avantajını kullanarak,

10 Carmen Reinhart ve Keııneth S. RogofT (2008/ This Tııne is Different: A Panaromic View 
ofEighl Centuries o f  Financial Crises, NBER Working Paper Series, VVorking Paper 13882. 
l)tlp://wwvv.nber.org/papers/vv 13882
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riskleri biriktirmek pahasına kendi ekonomik düzenini ve emperyal amaçlarını 
aşırı derece dış borçlanmayla sürdüren ABD, yüksek iç tasarrufunu ABD’ye 
ödünç vererek ve dolar toplayarak bu döngünün parçası haline gelen Çin (Japonya 
ve Hindistan), likidite bolluğundan yararlanan dolayısıyla spekülatif sermayeye 
kucak açan bir grup yükselen piyasa ekonomisi dikkat çeken aktörlerdir. Oluşan 
dengesizlik bazı yorumcular tarafından “kazan-kazan” (win-vvin) durumu olarak 
değerlendirilmiş ve riskler dikkate alınmamıştır. Örneğin 2005 yılında, dönemin 
FED başkanı Greenspan dış açığının sonsuza kadar sürmeyeceğini, ekonomideki 
esnekliğin faaliyetler üzerinde önemli etkiler yaratmadan gerekli ayarlamayı 
yapacağını, Grecnspan’dan sonra FED başkanlığı koltuğuna oturan Bernanke 
de ABD dış açığının ve dolayısıyla tedavi çarelerinin ABD’nin dışından 
kaynaklandığını belirtmiştir" .

Ancak finansal serbestliğe ve borçlanmaya dayalı neoliberal küresel 
sistem somut olarak 2008 yılında derin bir krize sürüklenmiştir. ABD’de ve 
Avrupa’da çok büyük çaplı finansal kayıplara ve ardından küresel kapitalizmin 
krize girmesine yol açan, her tür düzenleme ve denetimden kurtularak aşırı derece 
serbestleşip özerkleşen, aşırı derecede hareketlenen ve istikrarsızlaşan finans 
piyasaları, finans spekülatörlerinin diledikleri gibi kullandıkları borç balonu, 
özetle yatırım fonlarının başını çektiği bugünkü finansal sistem de neoliberal 
kabullere dayalı bu yeniden yapılandırmanın sonuçlarıdır.

Küresel finans piyasalarının ardından küresel ekonominin sürüklendiği 
derin kriz neoliberal paradigmanın tutarsızlığını ve açmazlarını gözler önüne 
sermektedir. Kamu müdahalesine radikal karşı çıkışı temsil eden neoliberal 
paradigmanın tersine ABD’de ve diğer merkez ülkelerde devlet piyasalara çok 
büyük miktarlarda para şırınga ederek, iflas etmiş ve iflas etmek üzere olan bankaları 
ve sigorta şirketlerini satın almış, serbestleştirilen finans piyasalarını yeniden 
yapılandırmak için yeni, düzenlemeler yapmıştır. Bütün bu müdahaleler büyük 
sermayenin uğradığı zararların toplumsallaştırılmasını ve sistemin kurtarılmasını 
amaçlamakta ancak görünürde neoliberal paradigmayla bağdaşmamaktadır.

V. Krize Çözüm mü? Nasıl?

2008 yılında belirginleşen, 2009’da yoğunlaşan ve yaygınlaşan, 2010’dan 
itibaren dünyadaki etkileri asimetrik boyutlara sahip olan ve özellikle Avrupa’yı 
derinden sarsan küresel finansal kriz, piyasa ekonomisinin kendi dinamikleriyle 
ayağa kalkamayacağını ve dengeye gelemeyeceğini gözler önüne sermiştir. 
Finansal piyasaların hızla gelişmesi/genişlemesi, bir başka deyişle 1990’lı 
yıllarla birlikte giderek sisteme egemen olan finansal kapitalizm krizin ardında
11 Maurice Obstfeld ve Kenneth S. Rogoff (2009). Global /»¡balances and the Financial Crisis: 

Products o f  Cornınttn Causes, Santa Barbara, CA. Paper prepared for tlıe Federal Reserve Bank 
of San Francisco Asia Economic Policy Confercnce. Ekim 18-20.
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yatan ana etken olmuştur. Bu bağlamda krizin biyolojik kökenlerinin sermaye 
birikimi ve sermayenin değerleme gerekliliğine dayandığı güçlü bir sav olarak 
ortaya konulabilir. Reel ve finansal çevrimler arasında doğrudan bağlantı lıer 
zaman kurulamayabilir ancak küresel finansal krizin şiddetlendiği 2009 yılında 
merkez ülkelerin yanı sıra bir dizi çevre ülkesinin negatif büyüme kaydettiğini, 
bu son kategoride yer alan Çin ve Hindistan gibi bazı ülkelerdeki yüksek büyüme 
hızının göreli olarak hız kestiğini görüyoruz.

Kriz ortamında ekonomideki olumsuz seyri durdurma ve ekonomiyi 
canlandırma doğrultusunda ilgili devletlerin veya toplulukların (örneğin AB) 
merkez bankaları ve hâzineleri aracılığıyla hazırlanan ve uygulanan kurtarma 
ve teşvik paketleri piyasaya likidite şırınga ettiği gibi bütçe/kamu harcamalarını 
önemli ölçüde artırmıştır. Nitekim IMF de mali teşvik vc parasal genişlemeyi 
sanayileşmiş ülkeler açısından etkin araçlar olarak değerlendirmiştir. IMF’ye 
göre mali / vergisel destek zamanında yapılmalı, çeşitlendirilmiş, müşterek, 
kalıcı ve sürdürebilir olmalıdır12.

Parasal genişleme (örneğin AB) ve mali teşvikler aracılığıyla merkez ülkelerde 
genişleyici makroekonomik politikalara destek veren IMF işsizliğin azaltılacağı 
ve üretimdeki daralmanın en aza indirgenebileceğini düşünmüştür. Dünya 
ekonomisinin yaklaşık dörtte birini oluşturan ve ikiz açığıyla (bütçe ve cari açık) 
ile küresel ekonomik mekanizmaların ardındaki itici gücü oluşturan ABD, sahip 
olduğu istisnai konumu sayesinde gevşek para politikası ile birlikte mali/vergisel 
destek paketi uygulamasına geçmiştir. IMF krizin başlangıç aşamasında yüksek 
biitçe/kamu açığı ve cari açık ile önemli borç stokuna sahip bazı merkez ülkelerde 
sıkı para politikası ve kısıtlayıcı maliye politikası uygulanması taraftarı değildi. 
Temel sorunsal deflasyonist eğilimin engellenmesi ve krizin ekonomik ve sosyal 
maliyetinin azaltılması olduğu ölçüde bu tavrı anlamak olanaklıdır. Ancak benzer 
kırılganlıklara sahip çevre ülkeler için de IMF’nin benzer bir davranışta bulunması 
beklenirdi. Nitekim giderek artan işsizliğin ve üretim daralmasının damgasını 
vurduğu resesyon ortamında bütçe veya kamu mali dengesinin hedeflenmesi 
optimal birekonomik ve sosyal çözüm olarak kabul edilemez. Büyümenin yabancı 
sermaye girişine sıkı sıkıya bağımlı olduğu ekonomilerde ise temel sorunsal 
sermaye kaçışını en azından sınırlandırabilecek sermaye kontrolüne başvurmak 
olabilir. Bu bağlamda ağır borçlu ülkelere güvenilirliği artırabilmek için IMF’nin 
sağladığı finansal destek önemli bir katkı olarak düşünülebilir. Yakın tarihlerdeki 
koşullara bağlı olarak ihtiyatlı kontrol önerisi bir yana bırakılırsa13. IMF sermaye 
hareketlerinin kontrolüne karşı tavır sergilemiştir. IMF krizi önlemek ve kriz

12 Antonio Spilibergo, vd. (2008). Fiscal Policy fo r  the Crisis, IMF Position Note. 29 Aralık,
SPN/08/01

13 Jonathan D. Oslry, vd. (2 0 10). Capital Inflows: The Role o f  Controls, IMF StalT Position Notc,
IMF, SPN /10/04, Şubat 19.
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baskısını azaltmak amacıyla, geçmişte sağlam iktisat politikaları uygulamış 
ve güçlü performans göstergelerine sahip olan ekonomilerin yararlanması için
2009 yılında Esnek Kredi Haiti’m (Flexible Credit Line) oluşturmuştur14. Esnek 
Kredi Hattı’nı kullanan ekonomilere yeni kısıtlayıcı koşullar getirilmemektedir. 
Bu yeni kredi olanağından başlangıçta yalnızca Kolombiya, Meksika ve Polonya 
yararlanmıştır. Ancak IMF’nin konjonktür yanlısı politika önerileri, büyüme 
ve resesyon konusunda oldukça iyimser ve gerçekçi olmayan varsayımlara 
dayandığı için kriz ortamında ekonomik ve sosyal sorunları çözebilecek niteliğe 
sahip olamamıştır. Nitekim çok sayıda çevre ülkede krizle birlikte somutlaşan 
yapısal ekonomik dengesizliklere, finansal kırılganlıklara ve karmaşaya çözüm 
arayışında neoliberal politika araçları olan serbestleşme, özelleştirme, kamu 
hizmetlerinin ticarileştirilmesi ve ücretlerde kesintilere başvurulmuştur. Bu 
bağlamda mali disipline dayalı ayarlamalar ve bütçe kesintileri sosyal harcamalar 
ve ücret ödemeleriyle somutlaşmıştır. Örneğin IMF ile imzalanan 41 anlaşmanın 
31’i konjonktür yanlısı makroekonomik politika önlemlerini içermektedir. 
Bağlantılı olarak 31 anlaşmadan 23’üne kısıtlayıcı maliye politikası ve ücret 
kesintileri damgasını vurmuştur15 . Kriz ortamında önemli sayıda çevre ülkede 
sosyal harcamalar (sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik) artışı hız kesmiştir. Düşük 
gelir grubunda yer alan 56 ülkenin üçte ikisinde uygulamaya konulan mali/ 
vergisel destek paketi IMF’nin temel yaklaşımında bir değişikliğe yol açmamıştır.

2008-2010 kesitinde yükselen piyasa ekonomileri ve düşiik gelir grubundaki 
ülkelerin kriz nedeniyle uğradığı 2,6 trilyon dolar tutarındaki toplam kayıp16, 
gelir paylaşımında eşitsizliği ve yoksulluğu daha da artırmıştır. Yoksulluktaki 
ivme, azalan bütçe gelirlerine karşın 2008-2009 kesitinde sosyal harcamalarda 
göreli artışa yol açmıştır. Çevre ülkelerdeki mali paketlerin yaklaşık dörtte biri 
yoksullara destek ve sosyal koruma programı niteliğine sahip gözükmektedir. 
Kamu harcamalarındaki artış ve bütçe/vergi gelirlerinde dramatik azalma 
(2009’da % 60 dolayında) çok büyük boyutlara ulaşan bütçe/kamu açıklarına 
yol açmıştır17. Ancak sosyal harcamalardaki artış sınırlı kalmıştır; 2005-2008 
döneminde % 10 olan ortalama artış hızı, 2009’da % 2’nin altına inmiştir18. Krizin
14 IMF (2010). The IMF’s Flexible Credit Line (FCL), Factsheet, 5 Ekim. 

Uup://www.imf.oiv/external/nn/exr/facts/fcl.htm
15 Mark Weisbrot, vd. (2009). IMF-Supported Macroeconomic Policies and the World Recession: 

A Look at Forty-One Borrowing Countries, Washington D.C. Center for Economic and Policy 
Research (CEPR), Ekim

16 Tony Dolphin ve Laura Chapbel I (2010). The Effects o f  the Global Financial Crisis on Emerging 
and Developing Economies, Institute for Public Policy Rescarch-IIPR, Eyliil.

17 Katerina Kyrili ve Martin Mitthe (2010). The Impact o f  the Global Financial Crisis on the 
Budgets o f  Low-lncome Countries, Research Report for Oxfam, Development Finance 
international, Temmuz.
http://www.development-finance.org: www.oxfam.ore

18 Isabel Ortiz, vd. (2010). Prioritizing Expenditures fo r  a Recovery fo r  All, UNICEF, Social and
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başlangıç aşamasında sosyal harcamalardaki artışa destek veren IMF ise daha 
sonra bu tür harcamalarda kesintiye gitmeyi zorunlu görmüş, hatta ilgili ülkelere 
görüşünü kabul etmeye soyunmuştur

Yukarıda özlü biçimde kısmen açıklanan krize yönelik çözüm çabaları 
neoliberal politikaların yol açtığı finansal yıkımın giderilmesine yönelik 
politikalarının Keynesci nitelik taşımadığını göstermektedir. Keynesci kapitalizm 
devlet ınüdahalesi/diizenleyiciliği ve sosyal refah devleti ile özdeşleşiyor. 
Bu tür politikaların hızlı birikim ve büyüme sürecinin yaşandığı ancak sınıf 
mücadelesinin keskinleştiği bir dönemde uygulandığını anımsamak gerekiyor. 
Bir başka deyişle kar oranındaki düşme eğiliminin henüz olgunlaşmadığı özgün 
bir tarihsel kesitte Keynesci müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Mevcut koşullarda 
kar oranım yukarı çekmek için son zarlar atılmış ancak finansal genişlemede 
sınıra ulaşılmıştır. Nitekim 1929 krizinden sonra reel ekonomiyi canlandırmak 
için kapsamlı müdahale yapılırken günümüzde finans sektörüne yönelik kurtarma 
operasyonlarına girişilmiştir. Dolayısıyla müdahalenin niteliği ve kapitalizmin 
özellikleri Keynesci politikalara dönüş olmadığını göstermektedir.

Kapitalizme yönelik eleştirel yaklaşımın neoliberalizmin eleştirisine 
indirgenmesi kapitalizmin “reforme” edilerek yeni bir ambalaj içinde sunulması 
anlamına gelmektedir. Bunu başta Stiglitz olmak üzere çok sayıda tanınmış 
iktisatçı, kurum yöneticisi, finansal spekülasyonun sihirbazı Soros ve de Obama 
gibi siyasi liderler aslında yapıyor. Nitekim devlet müdahalesi, sistemi kurtarmak 
için ABD ve diğer ülkelerde sermaye sınıfının yararına yoğun olarak kullanılmıştır 
Devlet erkinin, bu bağlamda hükümetlerin kendiliğinden emekçiler ve yoksul 
kesimler lehinde bir politika üretmeyeceğini kriz bir kez daha göstermiştir. 
Bununla birlikte sosyal kazanımlar için neoliberal düzenden öncelikle kurtulmak 
ve toplumu kucaklayan bir devlet müdahaleciliği ile kamu kesimi anlayışı ve 
politikasına yer açmak gerekiyor.
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İktisatta 50 Yıllık Paradigma Değişikliği: 
Planlama Teknolojik Gelişmeleri 

Neden Göremedi?

Ergutı Tiirkcan*

Eski Güzel İktisat Günleri

Önce, iktisat teorisinin derinliklerindeki değişiklikleri değil, yüzeydeki bazı 
basit göstergelerden hareketle paradigmanın hareketini anlamağa çalışalım. 
Burada, “paradigma” terimini, iktisat teorisi, uygulaması, davranış kalıpları veya 
politikalardan oluşan bir “evren”, bir üst kabuk gibi düşünebiliriz. Elli yıl önce 
benim kuşağım iktisat öğrenirken bugün iktisatla ilgilenenlerin her gün izlediği 
birçok veriden, kavramdan haberi bile yoktu. Borsa, döviz kurları, faizler günlük 
değil, yıllık parametreler olarak bile tabloya girmezdi. Türkiye’de çalışan ciddi 
bir Sermaye Piyasası yoklu, zaten, özel sermaye birikimi, anonim şirketler vb. 
yok sayılacak derecede veya çok önemsiz ölçekteydi. Bizde yoktu ama, gelişmiş 
Dünyada da, İngiltere, ABD veya Fransa’da da, girilmesi, işlem yapılması çok 
güç mekanlardı, piyasalar henüz tam anlamıyla küreselleşmemişti; çok az sayıda 
uzman operatörün oynadığı, sınırlı mekanlardı.

Bizyatırım deyince, Keynes’in dilinde olan “portföy” yatırımını değil,doğrudan 
fiziki “gross” yatırımları anlardık. Bir sermayedarın, sermaye hareketleriyle 
yani hisse senedi alıp-satarak sermayesini büyütebileceğim, küçültebileceğim 
pek fazla düşünmezdik. Böyle olunca, merak ettiğimiz, gizlice öğrenmeğe, 
okumağa çalıştığımız Karl Marx’i da; bize öğretilmeğe çalışılan ama doğrudan 
okuyamadığımız J.M. Keynes’i de anlayamazdık. Marx, sermayenin, fabrikalarda 
çalışan işçilerin artı-değcrlerini (surplus-value) çalarak sermayesini artırdığını 
söylüyordu ama, Türkiye’de doğru dürüst özel sermaye yoklu. Keynesgil makro- 
iktisat, likit-para sermayenin kar amacıyla faiz-temettü arasında hareket edip, 
reel, üretici yatırımlara-istihdama neden dönüşmediğini, (sermayenin bol olduğu 
klasik-yorgun bir iktisat dünyasında) araştırıyor; fiskal (bütçe yönetimi) reçeteler 
yazılıyordu. Bunlar bizim iktisadi manzaralarımız değildi. Biz 1930’lardaki bütçe 
yönetimimizi, IMF’e rağmen fazla değiştirmemiştik.

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi emekli öğretim üyesi. Yazının
hazırlandığı tarih 2011 Şubat, e-posta: hetcana@gmail.com
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Kurları kimse bilmezdi, onlar kendini altına bağlamış bir dolara göre belirlenir; 
eğer bir devalüasyon yapılacaksa, buna IMF karar verirdi. Zaten, dış ticarcti çok 
küçük bir ülkede kurlar, ancak değişince fiyatlar sıçrayınca herkesin haberi olur, 
kimse kurlardan yani döviz alım-satımından para kazanamazdı. Çünkü, değil 
oynamak, döviz tutmak bile ağır suçtu. Faizler ise az sayıdaki banka için, sabitti; 
hesabı bu bankadan alıp ötekine gitmek, küçtik-büyük tasarruflar için hiç anlamlı 
değildi. Daha kredi kartı, onun faizleri, herkese kartla birlikte bir harcama marjı 
vermek gibi usuller ortaya çıkmamıştı.

Türkiye’de, üretim yapısı da, dış ticaret de devlet (¡DT veya KİT’ler) elindeydi. 
Krediler, ithalat ve döviz tahsisleri ve/veya kotalar devletin veya Hükümetlerin 
kontrolündeydi. Bu durum DPT’nin kurulup, planlı döneme geçildiğinde de 
bir süre devam etti. Türkiye planlı döneme 27 Mayıs 1960 darbesiyle girdi1. 
Aslında plan-planlama, Türkiye için yeni bir paradigma, temel iktisat politikası 
değişikliği olmakla birlikte, Dünyadaki genel iktisat paradigması içinde yer 
alıyordu. Türkiye 1950 yılından sonra kendine göre bir “liberal” iktisat politikası 
uygulamağa çalışmış, başaramayınca, 1958’den itibaren koyu bir devletçiliğe 
başvurmuştu. Planlama, Marxist iktisat teorisi bünyesinde olmasa bile Sovyet 
sisteminin bir parçası vc komünist bir uygulama sayılıyordu; bu sisteme ait her 
şey yasaktı. Oysa, başta Fransa, Hollanda gibi Batı ülkeleri ile Hindistan gibi 
demokrasiler de planlamayı benimsemiş, bunun “nötr” bir teknik olduğunu 
dünyaya göstermişlerdi, Böylece, HollandalI Nobel (1969) kazanmış bir iktisatçı 
olan Jan Tinbergen’in danışmanlığında DPT kuruldu; bu bizitn için iktisadi bir 
devrimdi. Yirmi yıl sonra liberalizme geçişimiz de devrim sayılacaktı. Ne tuhaf, 
plana girmek bir devrim, çıkmak yine bir devrim...

Planlar Kurdum Kalkınıp Sanayileşmeye

Dönemin uluslar arası temel iktisat sorunu kimisi yeni kurulmuş ve/veya yeni 
bağımsız olmuş çok sayıda ülkenin hızla kalkınmasıydı; Türkiye hiçbir zaman 
sömürge olmamıştı ama ekonomisi “kalkman ekonomiler” kategorisindeydi. 
Kalkınma sorunu, iki kutuplu, piyasa ekonomileri-sosyalist planlama, arasında 
bir tür Soğuk Savaş silahına dönüşmüştü. Acaba hangi sistem “müşterilerini” 
(clientel states) daha hızlı sanayileştirip, kalkındırabilecek^? Başka deyişle, 
sosyalist planlama mı, piyasa dinamikleri mi daha etkindi?

“Piyasa mı, plan mı daha etken”, sorunu, neredeyse, yüz yılı geçen ve hala 
süren “derin” bir iktisat tartışmasının özüdür; hem teorik hem de uygulama 
alanında birçok uzmanın hayatını doldurmuştur. En saf Walras’gil “genel denge” 
teorilerinden bir kuşak sonra, 1908’de, İtalyan Enrico Barone’nin “Totaliter Bir 
Devlette Üretim Bakanlığı” çalışması, piyasanın tam karşıtı bir “merkezi karar
I Türkiye’ye planlamanın girişi ve DPT’nin kuruluşu için Bkz. Ergun Türkcan (Hazırlayan)

Türkiye'de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü, 1960-1980, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010.
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organı” ile iktisadi kararların verilmesi alternatifini inceledi; daha dünyada bir 
plan teorisi ve uygulaması mevcut değildi. İkinci bir büyük mesele de, aşağıda 
tartışılacak olan plana teknik ilerlemenin nasıl içerileceğidir.

Her iki siyasi kutup da müşterilerine mali ve teknik yardımlar yapmakla 
birlikte, esas yük yine de kalkınmak isteyen ülkelere düşüyordu. Eğer sistem 
içinde kalıyorlarsa yani özel mülkiyete, piyasalara fazla dokunmadan iktisadi 
kalkınmalarına yardım edecekse, Batı kampındaki ülkelerin de iktisadi bir 
planlama yapmalarında sakınca yoktu; hatta, verilen paraların nereye, hangi 
projelere gittiğini, kredi verenlerin bilmesi bakımından gerekli bile sayılıyordu. 
Türkiye’ye planlama, bu maksatla, ABD’nin, Almanya veya OECD’nin kredi 
vermesini kolaylaştırmak, hesapların tutulması, projelerin izlenmesi bakımından 
Başbakan Adnan Menderes’e empoze edilmişti.

Anlaşılacağı gibi, bizim kuşağın iktisadında iki temel ders vardı: Kısa dönemde, 
başla tam istihdam, refah ve gelir dağılımında adaleti sağlamak için fiskal-biitçe 
politikalarına ağırlık veren yani iktisadi dengeleri sağlamağa çalışan Keynesian 
makro-iktisat ile uzun dönemde, ekonomileri sanayileştirip, kalkınma yoluna 
sokmağa çalışan kalkınma iktisadı. Para-banka-kredi, genelde makro-iktisadın 
bir dalı sayılıyordu. Planlama teknikleri yani girdi-çıktı analizi, ekonometri vb. 
kalkınma iktisadının çevresindeydi.

Tabii, bir kalkınma planın nasıl yapılacağı, en azıdan teorik olarak biliniyordu; 
Dünyada birçok ülkede örnekleri vardı, 1929’daki ilk Sovyet Planından beri, 
dünya buna aşinaydı. Tabii, ilk kapsamlı planın bu ülkede yapılması, planlamayı 
komünizmle eşanlamlı bir hale getirmişti; bu da ayrı bir çekingenlik konusuydu. 
Ancak, 1930’larda Türkiye, ilk Sanayileşme Planını (1933) yaparken bile, ilk 
Sovyet Planının uygulayan Stalin’den teknik yardım ve para istemekte sakınca 
görmemişti. O zaman Soğuk Savaş yoktu, NATO’ya girilmemişti. Ancak, 
1950’ler korku yıllarıydı. Sovyetlerin yardım etmesi bir yana Kuzey’e bakmak 
bile yasaktı. Plan yapılacaksa, Batının isteği, hatta zorlamasıyla, onların teknik 
yardımıyla yapılabilirdi ve öyle de yapıldı: Batı’da tanınmış olan, bir planlama 
uzmanı Prof. Tinbergen, önce EİEİ’ye danışman olarak örtülü bir plan çalışması 
başlattı, 1960’da (Eylül) DPT kurulunca da DPT’ye danışman atandı. Artık 
planlamanın arkasında da güçlü bir siyasi (askeri!) irade mevcuttu.

Planlamanın Mantığı ve Tekniği

Batıda planlama, kalkınma hızı, Harrod-Domar modeli bazında, sermaye yani 
yatırımlarla büyüme hızı arasında, sermaye hasıla katsayısıyla kurulan organik 
bir ilişkiyle anlaşılır. Sermaye-hasıla katsayısı bir birim milli gelir elde etmek 
için gereken yatırımı gösterir. Örneğin, sermaye hasıla katsayısı 3 ise, 10 birim 
büyümek için 30 birim yatırım yapmak gerekir. Daha düşük bir sermaye hasıla
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katsayısı kabul edilirse, aynı geliri daha az bir yatırımla (2 ile 20 birim yatırım); 
daha büyük bir sermaye hasıla katsayısı kabul edilirse, daha yüksek bir (4 ile 40 
birim) yatırımla, elde edebilirdiniz. Özeti, belli bir büyüme hızı için, milli geliri 
ne kadar artırmak gerekiyorsa, teorik olarak, kabul edilen ve zaman içinde de 
değişen bir katsayı çarpanı kadar net yatırım gerekir. Öngörülen büyüme hızı da, 
nüfus artış hızından büyük olmalıdır ki, aksi halde net bir büyüme artışı olmaz, 
hatta büyüme nüfus artışının altında kalırsa, gelirde net daralma da görülebilir.

Ancak, bu yatırımların eskiyen, amortisman haddine giren eski yatırımları da 
telafi etmesini istiyorsanız daha da çok (gayri safi) bir yatırım yapmanız gerekir. 
Büyüme, yatırım süreci, iç ve yetmediği halde, dış tasarruflarla gerçekleşebilir. 
Bu da milli ekonomini çok tasarruf etmesine bağlıdır. Oysa basit iktisat mantığı, 
ancak çok geliri olanların çok tasarruf ettiğini gösterir; tasarruf gelirin artan bir 
fonksiyonudur. Bu da bizi zengin bir ekonomi tablosu çizmektedir. Özetle, birisi 
tasarruf ediyorsa, zaten fakir değildir; fakirse de tasarruf edemez, başkalarının 
tasarruflarını kullanmak zorundadır. Başkalarının tasarrufu, dış borç, dış yardım 
vb ne derseniz deyin, ekonominin dışındaki bir kaynaktır ve bir bağımlılıktır.

Üstelik, bu arayışların olduğu bir dünyada, döviz, o zaman için ABD doları 
da kıt bir maldır. Hatta, Temin, 1960’ların ortasında dolar kıtlığı (dollar shortage) 
kavramını ortaya attığında, ortada, dünya likidite ihtiyacını karşılayacak ne 
D. Mark, ne F. Frank, ne Yen ve tabii, daha adı bile bilinmeyen Euro, vardır; 
her şey ABD dolarına bağlıdır. Dolar da altına bağlı olduğu (konvertibıl) için 
arzını artırmak hiç kolay değildir; dünya belli bir dolar stokuyla idare etmek 
durumundadır. Bu da borçlanmanın maliyetini (faiz) yükseltmektedir. Bir borç 
aldığınızda, size onu ödedikten sonra da belli bir gelir getirecek şekilde “akıllıca” 
yatırmanız gerekir.

İşte gelişen ekonomilerin büyümesi, yatırım-tasarruf paradoksu böyle bir 
şeydir. Bu durum, iktisatçıları, siyasileri, tasarruf kıtlığını, dış borç yükünü 
çözecek bir formül arayışına sevk etti. Acaba, teknik ilerleme, bu sermaye açığı 
sorununu, verimliliği artırarak, sermaye hasıla katsayısını düşürerek ciddi bir çare 
olabilir miydi? Bu konu 1940’lardan beri soruluyordu, ama ciddi ekonometrik 
araştırmalar 1950’ler ve 60’larda yapılmağa başlandı. Bu araştırmalar milli gelir 
artışında, teknik ilerlemenin veya yansıması “toplam verimlilik artışının” önemli 
bir komponent (eleman) olduğunu gösteriyordu.2

Oysa teknik ilerleme süreci, tarih içinde hep emek-sakıngan veya sermaye- 
yoğun bir çizgide (patlı) yürümüştü. Az gelişmiş ekonomilerin veya az 
gelişmişliğin bir tanımı da “nüfusu çok-sermayesi az” olmaktır. Teknik ilerleme, 
eğer gökten inip, bir anda bir ekonominin toplam verimliliğini artırsa, bu belki 
tartışılır bir durumdur. Oysa, teknik ilerlemenin, asıl kaynağı araştırma ve

2 Bu konuda, teknik bilgiler almak ve başlıca literatürü görmek için Bkz. Türkcan, E., Bilim,
Teknoloji ve Politika, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2 0 0 9 ,1. Bölüm.
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geliştirme (A&G) faaliyetleridir. Bu iş de bir yatırım, üstelik oldukça pahallı bir 
yatırımdır. Şöyle ifade edelim: Bir salça fabrikası kurarsanız, ne kadar yatırımın, 
belli maliyet ve kar marjıyla dönüş yapacağını az-çok bilirsiniz, bir büyük risk 
yoktur. Ancak, önemli bir icat ve/veya yeniliğe yol açacak bir A&G faaliyeti, çok 
büyük harcamalar ve zaman kaybına rağmen bir sonuç da vermeyebilir veya çok 
uzun zamanda, çok büyük getirisi olabilir. Her A&G faaliyetinin biter bitmez 
paraya veya verimlilik sıçramasına dönüştüğü pek görülmez.

Ancak, zengin ülkeler ve firmalar, hayatla kalabilmek ve rekabet edebilmek 
için A&G’den vazgeçemezler ve uzun dönemde kazanırlar. Fakir ülkeler ise, 
zengin ülkelerden teknoloji transferi yoluyla gelen yenilikleri uygulamak için bile 
belli bir A&G kapasitesi yaratmak durumundadır. Bu kapasite zamanla, buralarda 
sermaye birikimi artıkça, gelişerek, özgün A&G faaliyetlerine, yeniliklere 
dönüşebilirdi. Türkiye dahil, bilim-teknoloji geleneği veya geçmişi olmayan az 
gelişmiş ülkelerin bilim ve teknoloji politikalarını benimsemesindeki ana motif 
bu yaklaşımdan kaynaklanıyordu. 1960’larda yeni bir kalkınma iktisadı aracı 
daha yaratılmağa çalışılıyordu: Bilim Politikası, daha sonra adı bilim ve teknoloji 
politikalarına, yenilik iktisadına vb dönüşecektir. Bilim Politikası (science policy) 
ilk dönemde, 1970'lerin sonuna kadar bir şekilde Bilim Planlaması şeklinde bir 
planlama türü gibi algılandı.

Bilim ve Teknoloji Politikası

Yine de, teoride ve uygulamada çözüm bekleyen bir sorun daha vardı. Gelişen 
ülkelerin bir kısmı iktisadi ve sosyal (total) planlamayı benimsemişti. Bunlar, 
Bilim Planlaması veya Bilim Politikasına da hazırdı ve bunun da kendine özgü 
örgütlenmesini gerçekleştiriyorlardı. Planı kabul eden Türkiye de böyle bir karar 
almış, Birinci Planın ilk yılında, 1963, TÜBİTAK’ı kurmuştu. Planı kuranlardan 
biri, ilk İPD Başkanı Dr. Attila Karaosmanoğlu da, bu Kurumun kuruluşunda rol 
alacak ve “bilim politikası” kavramı etrafında ilk çalışmaları başlatacaktı.3

Oysa, TÜBİTAK kurulduğunda, ne Türkiye’de ne de diğer ülkelerde bilim 
politikası hakkında fazla bir bilgi ve deneyim yoktu; bilim politikası çok yeni 
bir kavram ve uygulamaydı. Bu tür planlama veya politika tasarımının bir plan 
çerçevesine yerleştirilmesi veya iki tür planlama arasında organik bir ilişki 
kurmanın teorik sorunları daha literatürde bile görülmüyordu.

Önce Bilim Politikasının, 1960’lar bazında algılanışını gözden geçirelim. 
Çok eskiden beri hükümetler ve hükümdarlar, bilimleri, alimleri desteklemeği 
bir prestij unsuru saymışlardı. Teknisyenlere, mimarlara, mühendislere de 
işlerine yaradığı ölçüde destek olmuşlar, projeler ısmarlamışlardı. Fakat, sanayi 
çağında, kitle üretiminin kitle ölümlerini gerçekleştirecek bir düzeye gelmesiyle,
3 Türkiye’de TÜBİTAK’ın kuruluşu, öncesi ve sonrası hakkında en geniş bilgiler için Bkz. Ergun

Türkcan, Bilim, Teknoloji ve Politika, Bölüm X, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.
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i. ve II. Diinya Savaşlarında, hükümetler, askeri-stratejik amaçlarını bilim ve 
teknoloji gruplarına bildiriyorlar ve ısmarlama faaliyetleri de kamu fonlarından 
finanse ediyorlardı. Radardan tanka, atom bombasından sonara, roketlere, savaş 
uçaklarına kadar binlerce icadın kaynağı bu tür hükümetle bilim-teknoloji 
topluluğu ilişkilerinden doğmuştur.

Ancak bunlar, çeşitli A&G projeleri veya proje setleridir. Zaten 1960’larda, 
işin başında da, bilim politikası bir milli A&G projeler seti formüle etmek, bunu 
için bir alt-yapı geliştirmek, bunları izlemek ve yenilerini üretmek şeklinde 
düşünülüyordu. Yaşanan Soğuk Savaş (1945-1990) döneminde, sanayi ülkelerinin 
yaklaşımında da fazla bir değişiklik yoktu: Stratejik denge gereği, ileri silah ve 
nakil (delivery) sistemleri, Uzay yarışı, haberleşme vb konularında projeler hem 
NATO lıcm de Varşova Paktı üyelerinin başlıca uğraşlarıydı, sivil teknolojilerin 
geliştirilmesi, kar amacıyla çalışan şirketlere verilmişti.

G O SPLA N  Hakkında

Bu anlamda, piyasaya değil, planlama direktiflerine uygun üretim hedeflerini 
gerçekleştiren Sovyet ekonomik birimlerinin çalışma dinamikleri Batıdan 
farklıydı. Bu total yapının Sovyet planlamasında, bilimsel-teknolojik hedeflerin, 
ana plana daha kolay entegre edilmesini sağlayacak gibi düşünülse de, durumun 
bu kadar basit olmadığı, GOSPLAN’ın tüketicilerin taleplerini karşılayaınayıp, 
sistemi nihai biçimde çöküşe götürmesinden anlaşılacaktır. Bu noktada, bilim 
politikası ve plan ilişkilerine bir nokta koyarak, tüm planların anası sayılan 
Sovyet planlaması üzerinde kısaca duralım.

Sovyetlerin Devlet Planlama Teşkilatı kısaltması olan GOSPLAN’ın başarılı 
olmadığı gibi, kısa ve kesin bir hüküm verdik. Komünist veya sosyalist bir 
sistemin ilkeleri doğrultusunda, zaman içinde, eski Çarlık düzeninden alınan 
heterojen bir toplumu, hakim üretim biçimi kapitalizm de olsa, bir çok yerinde, 
çok daha geri ekonomik formasyonların da yaşadığı çok büyük bir toplumu, çok 
ileri bir sosyo-ekonomik aşamaya taşıma görevini üstlenmiş olan GOSPLAN, 
bir çok önemli başarılara rağmen, sonunda sistem çöküşünü önleyemediği için 
başarısız sayıldı; daha doğrusu, liberaller tarafından “günah keçisi” ilan edildi.

Bu başarısızlık neredeydi? GOSPLAN, bir örgüt olarak mı başarısızdı? 
Kullandığı teknikler, yöntemler veya kadrolar mı yanlıştı? Acaba, “Plan” 
mı, özünde yanlış, modem bir kalkınma aracı olamayacak kadar, piyasa 
esnekliklerinden yoksundu? Dünyada değişen koşullar, teknik ilerlemenin hızı, 
bilişim, iletişim teknolojileri (ICT) kapalı rejimleri çökerten virüsler miydi?

Doğal olarak, burada Sovyet planlarının “post mortem” analizini yapacak 
iktisadi “adli tıp” uzmanı yok; sadece çok bilinen bazı hususu hatırlatabilirim.

Plan modeli belli büyüklükte bir “milli ekonomi” için mi tasarlanmıştır?

1 0 6 8 Bilsay Kuruç’a Armağan



Örneğin, Fransa, Hollanda, Türkiye gibi, az-çok homojen sayılan bir nüfusun çok 
büyük olmayan topraklarda, aşırı ham madde ve enerji “ ihracına” dayanmadan, 
sanayileşmesine yönelik bir araç mıdır? Kuşkusuz, bu ölçek bir ders malzemesi 
olsa bile, plan her türlü büyüklük ve karmaşık toplum modellerinde çeşitli amaçlar 
için tasarlanabilir. Dünyanın milli gelir bakımından olmasa bile toprak ve nüfus 
bakımından en büyük üç ülkesi, SSCB (en büyük toprak); Çin (en büyük nüfus) 
ve Hindistan (ikinci en büyük nüfus) plan yaptı ve son ikisi, niteliği değişmekle 
birlikte plan yapmağa devam ediyor.

Kıta büyüklüğündeki bu ülkeler de, doğal olarak, homojen bir nüfus yoktur; 
birlik bir şekilde, resmi dil ile (SSCB’de Rusça, Hindistan'da İngilizce, Çin’de 
alfabe yani klasik ideogramlar) sağlanıyor (du). Bu ülkelerdeki eyaletler, devletler 
(SSCB’de, 1990’dan sonra 15 tane) zaten, yukarıda tanımladığımız “optimal 
devletler” veya milli ekonomiler biiyüklüğündedir. Bu üç örnekten ikisinde, 
plan veya merkezi yönetim, bir şekilde, etnik gurupları ve uzak bölgeleri (bazı 
ayaklanmalara rağmen) birleştirmeye, bir arada tutmayı başarabilmiştir. Bu 
görüntü bile, bu sistemlerde, ınakro kaynak dağılımının, optimal değilse bile, 
buna yakın veya en azından kötü olmadığını ifade eder. SSCB’nin, eklerinden 
kopup, eski küçük Rusya haline gelmesinde “kötü plan” mı yoksa başka dış 
faktörler mi rol oynadı? Başka bir deyişle kaynak dağılımı mı kötüydü? Bana 
kalırsa kötüydü, ama dış faktörler daha da önemli olabilir.

Eğer, dış faktörden, başka bir ülkede savaş yürütmeyi düşünürseniz, 1979’daki 
Afganistan’a müdahale, teknik anlamda, Sovyetlerin Vietnam’ı olmuştur. Ancak, 
bu savaş, bir devlet size saldırmışsa dış bir faktör, beklenmeyen bir durumdur, 
ama bir devlet kendi iradesiyle böyle bir işe kalkışmışsa bunun ne kadar dışsal 
olduğu tartışılır. Bunu, SSCB niye yaptı? Bunun siyasi motiflerini bilemeyiz; 
konumuz da değil, ancak Sovyetlerin, ekonomik bakımdan bu sırada kendini güçlü 
hissettiği açıktır: 1970’lerin sonundaki petrol fiyatlarının artmasından en büyük 
petrol üreticisi olarak büyük bir rant yaptığı açıktır. (Acaba, 1979’da ABD’nin 
büyük müttefiki Şah’m düşmesiyle, ABD’nin bıraktığı boşluktan yararlanıp, 
en önemli petrol ve gaz üreticilerinden birisi olan İran’ın doğu sınırına inerek, 
1907’de veya 1943’deki gibi muhtemel bir paylaşım için pozisyon mu alıyordu? 
Tabii ki, petrol petrolü çeker).

Bu üç planlı ekonomi içinde, doğal kaynaklara bağlı bir finans modeli 
geliştirebilecek olan sadece SSCB idi: Petrol ve gaz varlığının yanı sıra, en 
büyük (demir ve demir-dışı) mineral kaynaklarına da sahip olan bu ülke, bu 
büyük finansmana rağmen, basit bir petrol şeyhliği gibi, sanayi alt yapısını 
modernleştirip, yeni (eııerji-sakıngan ileri teknolojilere ve elektronik vb tüketim 
malları üretimine geçecekken, kaynaklarını, Afganistan’da ve SSCB’yi ilk 
fırsatta terk edecek Doğu Avrupalı uydularının, aynı şekilde verimsiz, köhne 
ekonomilerinin enerji ihtiyaçları için tüketti. Birçok alanda, en ileri teknolojilere
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sahipken veya bunları çok kısa bir zamanda elde edebilecekken, sistem 
katılığından, yeniliğe (innovation), planlar çerçevesinde prim verilmemesinden, 
daha doğrusu icatları yeniliğe dönüştürecek, talebe duyarlı, kâr-amaçlı piyasalara 
yönelik firmalar olmamasından, tüm dünyada elektronik tüketim ve hatta 
üretim malları (robotlar) bolluğuna girilirken4, GOSPLAN Sovyet halklarını bir 
mahrumiyet içinde yaşatıyordu. Sovyetler ve Doğu Avrupa milletleri, bu tüketim 
devriminin farkındaydı.

Bu bir planlama, daha doğrusu sosyalist planlamanın, içsel-bünyesel 
(embodied) bir hatası mıydı, yoksa siyasi mekanizmaların, başta SBKP 
Politbüro’sunun yanlış direktiflerinde yatan bir strateji miydi? Sovyetler, İç 
Savaştan sonra, çok uzun zaman kapitalizmin canlanmasından korktu; her 
taraftan baskılar ve içeride huzursuzluk vardı. Buna rağmen Lenin, Yeni İktisat 
Politikalarıyla (NEP) kapitalist sistemle mal ve teknoloji alışverişine, hatta 
yabancı, kapitalist yatırımlara müsaade etmişti. Ancak, Stalin 1929 Planı ile 
sadece sanayide değil, tarımda kapitalizmin yeniden doğmasını önlemek için orta 
boy çiftçileri (kulaks) bile temizlemişti.

Plan ve Köylü
Planlama ile köylülük veya işgücü stoku ilişkileri de çok önemli bir sorundur. 

Ham köylülük, plansız bir sanayileşme için de önemli bir fırsat da olabilir, 
çözülmeyen büyük bir sorun da... Bu sorun, kapitalizmin krizlerinde işsiz 
kalan işçi sınıfı ve orta sınıfların sorunlarından çok farklıdır. Hızlı sanayileşme 
süreçleri, klasik dönemde yani 1980’ledetı önce, çok büyük sayıda işçi talebi 
yaratır. Bu işçiler, dışarıdan ithal edilmez. (Sanayileşmesini tamamlamış ve işçi 
stokunu bitirmiş Almanya gibi ülkeler, 1960’larda böyle bir taleple karşılaşıp, 
dışarıdan işçi almışlardı). Sanayileşme, mevcut köylü sınıfının işçi sınıfına 
tahviliyle gerçekleşir.

Sovyet Devrimi, resmi söylemde bir işçi-köylü ittifakı gibi sunulsa da, 
köylünün, değiştirilmediği taktirde, devrimci değil tutucu bir güç olduğu bilinir. 
Modern tarihte, Meksika ve benzer tarım ülkelerinde ortaya çıkan (Zapata türü) 
köylü ayaklanmaları, feodalizme (lati fundia  tarımına karşı), toprak talebini 
dile getiren, gerçekleştiğinde de, ancak orta sınıf az sayıda orta sınıf çiftçi 
yaratabilen, özünde kapitalist hareketlerdir. Bu tür köylü, bağımsız kalınca, 
piyasa için üretim yapmakta zorlanır. Nitekim, 1861’de, Çar II. Alexander’ın 
reformlarıyla serflikten azat edilip, toprak verilen köylüler, kısa zamanda, büyük 
çiftçilerin eline düşmüş, ya topraklarını rehin yoluyla kaybedip, yeniden bir tür 
serf, tarım işçisi olmuşlar veya doğrudan şehirlere göç etmişlerdir.

4 Bıı dönem Schumpeterian bir uzun dalga; Dördüncü veya Beşinci Uzun Dalganın başlangıcı
olarak da yorumlanabilir. Bu konunun incelenmesi için aşağıdaki “Sclıumpeter" kısmına Bkz.
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Stalin bu gerçeği bildiği için, köylüye toprak dağıtmak yerine, bunları devlet 
çiftlikleri (sovhoz) ve kolektif çiftliklerde (kolhoz) toplayıp, tarımda ölçek 
ekonomisi, mekanizasyon ve diğer modern tarım usullerinden yararlanarak 
üretimi artırmak istedi; geri kalan bağımsız çiftçileri yani kolhoz ve sovhoz 
sistemlerine girmek istemeyenleri de tasfiye etti. Buna rağmen Sovyet tarımı, 
sanayi kadar başarılı olamadı; bu operasyonlarda çok kan yani insan kaybetti. 
Bunun nedenleri üzerinde burada durmamız güçtür. Ancak, köylünün, toprakla 
ilişkisi, köleci toplumdan, feodal serf statüsüne kadar, hep organik kalmıştır; 
o toprağın kendine veya ailesine ait olduğunu bilmiyorsa çalışmıyor, işçiliği 
de kabul etmiyor. İngiltere, feodalizmi ilk kaldıran ülkelerden biri olduğu için, 
sürekli çitleme (enclosure) yani (arazileri birleştirme) hareketleriyle, arazilerini 
terk eden köylüyü ya küçük çiftçi ya da işçi olmağa sevk etmişti. İngiliz kapitalist 
tarımı, 18 yy da eseri kalmamış köylü-çiftçi sınıfının değil, eski feodal toprak 
sahipleriyle, yeni zengin tüccar takımının, Sanayi Devriminden önceki başlıca 
yatırım alanı olarak ortaya çıktı ve sanayi hem finansman hem de ucuz işgücü 
ordusuyla besledi.

Türkiye hiçbir zaman bir toprak reformu yapamadı ve kapitalist çiftlikler, 
eski toprak ağalarının, 1950’lerdeki tarım mekanizasyonu, dış piyasalar TMO 
alımları ve Ziraat Bankası kredileriyle devlet tarafından yaratıldı. Küçük çitçileri, 
mirasla dağılan küçük parçalarda yaşayamayan köylüleri tarım dışına iten bu 
harekettir. Doğuda Kürt meselesi dediğimiz olgunun temelinde. Batıdan daha 
vahim olan ağalık, yüzlerce köye ve binlerce marabaya sahip olan Kürt ağaları 
yatar. Nitekim, incelendiği zaman görülüyor ki, askerlerin 1960’da planlamadan 
ilk bekledikleri bu soruna bir çözümdür.5

Plancılar, bu sorunu, yine Tiirk aydınının geleneksel refleksiyle, yabancı 
uzmanla çözmek istediler; Lord Nickolas Kaldor’u getirdiler. “Kaldor Raporu” 
bir arazi vergisi getirerek, tarım topraklarının birleşmesini, verimin artırılmasını 
ve devlete gelir sağlayacak ciddi bir öneridir. İngiliz Lordunu komünist ilan 
edip, sepetlediler. Türkiye, tarımda ilk birikimini yapamadı, ama sistem 
köylüyü yerinden oynattı, ve şehirlere sevk etti. Zayıf bir sanayileşme ile bu 
köylüler işçiye döniişemezdi. Türkiye’yi büyük bir sosyalist devrimden yine 
bir komünist Doğu Almanya Başkanı Walter Ulbricht kurtardı; Berlin Duvarını 
örüp, Batı Almanya’yı işgücü diye kıvrandırmağa başlayınca, 1961 ’den itibaren,

5 Bu konuda Bkz. Türkcan, Planlam a..., i. ve II. Bölümler. Planlamanın daha geniş bir kalkınma 
modeli olduğunu ve doğrudan Kürt meselesini çözemeyeceğini düşünen asker, 1971’de 
KÖYD (Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi) kuruldu. Bunun aslında “Kürt Dairesi” olduğu 
biliniyordu; biraz da kamuflajla diğer az gelişmiş iller de bu kapsama alınınca, Kalkınmada 
Öncelikli Yöreler” oldu. Kili yılda, daha da geriye gitmezsek, hiçbir şeyin hiçbir şekilde 
çözülemediği de ortada.
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bizim büyük şehir bile görmemiş Anadolu köylüsü, Alman sanayileşmesini 
hızlandırmak için atalarının yolundan Batıyı istilaya başladı, memleket de 
kurtuldu. Böylece Türk planlaması 3 temel sorununu kendiliğinden 10 - 15 yıl 
için çözmüş oldu: Büyük işsiz orduları şehirlere çok fazla durmadı. Zaten, hızlı 
bir sanayileşme hareketi yaratamadığı için, bu göç nedeniyle, bir işgücü kıtlığı 
sorunuyla da karşılaşmadı. Türkiye’nin cari açık (ödemeler dengesi) sorunu 
1970’lerin ortasına kadar çözüldü.

Rejim her zaman kapitalizmin hortlamasından korkuyor, kar-amaçlı firmalar 
yer ine, plan direktiflerine uyan memurların yönettiği firmalar sistemine 
dayanmak istiyordu. En iyi memur kendisine verilen hedefleri gerçekleştiren 
memur olduğu için, piyasa talebi, yenilikler, kalite, müşteri memnuniyeti, satış 
sonrası hizmetler vb yok sayılabilirdi. Eğer müşteriler, devlet kurumlan ise 
(Kızılordu, uzay araştırmaları veya nükleer üretim yapanlar gibi) sorun yoktu, 
çünkü onlar üretimin içinde, hatta plan tasarımının başındaydılar, fakat sıradan 
tüketici, kendine ne verilirse yetinmek durumundaydı. Plancı da, siyasinin 
kendine verdiği öncelikler sırasına göre kaynak tahsis ediyordu. Gorbaçov 
“Glasnost” ve Prestroyka” ile durumu biraz değiştirmeye teşebbüs etse de, 
her reformcu gibi, bu yol kendini devre dışı bıraktı ve sistemi de çökertmeğe 
başlattı. Kapitalizm korkusu, şu veya bu şekilde kapitalizme yol açtı6.

Tekrar baştaki sorulara dönersek, Sovyetlerin çöküşünde, planlı ekonomi veya 
onun sembolü GOSPLAN’ı göstermek çok da doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 
Planlama nötr bir araçtır; siyasi direktiflerle çalışır. Siyasi direktifler ya da 
iktisat paradigması yanlışsa, belli bir zaman doğru olan paradigma, zaman 
içinde aşınmışsa, sorun planlama tekniği veya bunu uygulayan uzmanların 
yeteneklerinde de bulunsa, asıl sorumlular siyasilerdir. Sovyetler Birliğinin 
büyük bir savaşla değil, kendi dinamikleriyle çökmesi, planlamaya karşı 
olanların, bu sistemi kolay suçlamasına neden olmaktadır.

Oysa, daha yumuşak veya esnek bir sosyalist planlama uygulamış olan 
eski Yugoslavya’nın çöküşünde, dış etkiler çok açık olduğu için, bu örnekte, 
planlama başarısızlığı fazla ileriye stirülmemektedir: Yugoslavya, AB’nin, 
daha özelde ise Almanya’nın entrikalarıyla parçalandı Maksat, eski Avusturya- 
Macaristan İmparatorluğu’nun öz parçalan sayılan Slovenya ile Hırvatistan'ı 
tekrar, AB yoluyla eski sistemin içine almaktı. Sonuçta, Yugoslavya, 1. ve II. 
Dünya savaşlarında bu imparatorluktan ve Osmanlı İmparatorluğundan aldığı 
parçaları iade ederek, 19 yüzyılda ilk bağımsızlık kazandığı Sırbistan Prensliğine 
indirgendi, bitirildi.____________________________________________________

6 Bizde de, Kemalizmin “ irtica” korkusu, işin tabulaştırılması ile sonunda korkulan irticayı
getirdi mi?
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Çok uluslu imparatorluklar veya orta boy devletler, iktisadi birliği organik 
hale getirecek bir sistem kuramamışlarsa dıştan veya içten gelen krizlerde 
çok kolay dağılabiliyorlar; Sovyetler ve eski Yugoslavya buna örnektir. Siyasi 
anlamda bakarsanız, Rusya da, Avrupa’da, 1. Dünya Savaşı yenilgisinden sonraki 
topraklarına, yaklaşık olarak, indirgenmiş görünüyor. Üstelik, İç Savaşta bile 
yitirmediği, Orta Asya ve Kafkasları da yitirerek. Rusya’nın buralarda nüfuzunu 
koruma yolundaki çabaları veya kısmi başarıları bu dağılmayı perdeleyemez. 
Tabii ki, bu iki dağılmada da, bu ülkelerin bir federasyon biçiminde örgütlenmesi, 
kopmayı, kopma sınırları belli olduğu için çok da kolay olmuştur. Oysa, planlar, 
bu sınırları aşan bir vizyon güdüyordu.

Bu nedenle, siyasi sınırlar belli olmasına rağmen, planlama GOSPLAN 
sistemi, kolayca bu yeni devletlerde, ayrı, bölgesel parçalar halinde yaşayamadı; 
kendiliğinden ortadan kalktı ve yukarıda belirttiğimiz gibi, yerine piyasa 
ekonomileri doğmadı. Hepsi, kaynakları sorumsuz harcayan, eski Komünist 
Parti hiyerarşisi (nomenklatura) içindeki yönetici elitin Mafyalaşma dönüşümüne 
tanık oldu. Özellikle Müslüman Orta Asya ve tabii Azerbaycan babadan oğula 
miras, petrol şeyhliklerine benzedi; diktatörlerin gösterişli istekleri planların 
yerine geçti.

Oysa, Orta Asya’da çok daha büyük toprak parçalarına sahip olan (Tibet, 
Sincan) Çin Halk Cumhuriyeti Komünist Partisi, buralarda çıkan ciddi 
ayaklanmalara karşın, Sincan’ı Tibet’i ana kıtaya ekonomik bakımdan bağlayıp, 
nüfus hareketlerini teşvik ederek, Çin’in Batı’daki koloniler statüsünden, Çin’in 
Batı’daki eyaletleri haline getirdi. Henüz süreç bitmese de, artık buralarda kopma 
devlet kurma tehlikesi kalmadığını, dış dünya da kabul etmiş bulunuyor. Bu da 
Çin devlet planlamasının veya stratejik kararlar alan Çin Politbürosunun başka bir 
“siyasi” başarısı sayılmadır. Bu konuya aşağıda, bir kez daha değineceğiz. Ama 
en önemlisi, planlı bir ekonomide, icatlar ve yenilikler yani bilim ve teknoloji 
politikaları, ana iktisadi planla nasıl uyum sağlayabilir, sorusuna, ülke şartlarına 
göre bir cevap bulabilmektir.

Kırgızistan’da B ir Fabrika
Bu satırların yazarı, TİKA’nın yarı-resmi bir göreviyle, eski plancılardan 

Ayhan Çilingiroğlu ile birlikte, 1996’da, Kırgızistan’ı gezmiştim. Yetkililer, 
plan, program, fizibilite, yatırım gibi kavramlardan çok uzaktı. “Bize, Moskova, 
şunu şöyle yapın der, biz yaparız”, demişlerdi. Ama, gittiğimizde, Moskova ile 
organik bağlar çoktan kopmuş, Kırgızlar kendi başlarına kalmışlardı. (O sırada, 
Bişkek Belediye Başkanı bile bir Rus idi.) Başkenti gezerken, tren istasyonu 
civarında, çok büyük bir çelik konstriiksiyon fabrika veya atölye gibi bir yapı 
gördüm, ne olduğunu sordum. Konserve fabrikası olarak yapılmış, tüm Sovyet 
sistemine mal gönderecekmiş, fakat Sovyetler çökünce atıl kalmış. “Peki, sizde
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meyve-sebze yetişiyor mu?” dediğimde, “Fergana’da yetişir” dediler. Fergana, 
Orta Asya’nın belki en verimli vadisidir ve Özbeklerin elinde bulunuyordu; 
Özbeklerle Kırgızlar arasında çok ciddi çekişmeler vardı ve Oş şehrini ziyaret 
ederken, beni de bazı yerlere gitmemek için uyardılar (daha sonra da, 2-3 yıl 
önce büyük kargaşalar çıktı). Stalin oraların sınırlarını öyle çizmişti ki, hepsi 
birbirine muhtaç: Kırgızlarda hidroelektrik var, Özbeklerde tarım vb. Oysa, 
mantıken, bu tesisin, meyve-sebze yetişen yerde kurulması gerekirdi, taşıma 
maliyeti ve taşınan şeyin çabuk bozulacağı düşünülürse. Sistem çökünce, bu 
devletler arasındaki eski yoldaşlık ilişkisi, düşmanlıklara dönüşmüş, normal 
ticaret bile güçleşmişti. Sovyetlerin, her tür insanı sosyalist bir toplumda, 
tüm ihtiyaçlarını, dış (kapitalist) dünyaya muhtaç olmadan mutlu yaşatmak 
hayali, planla birlikte çökmüştü. Cadde kenarında, evde yapılmış, renkli kötü 
votkalar, tek sigaralar, eski eşyalar satılıyordu. Kırgızlar hiç plan çalışmalarına 
katılmadıkları gibi, (plan nedir bilmiyorlardı) piyasa denen sistemi de, o güne 
kadar, ne görmüş ne de duymuşlardı. Bu uzak akrabalarımıza çok acıdıydık.

İktisadi Plana Teknolojik Yenilikler Nasıl İçerilir?

Az gelişmiş bir ekonomi bir stratejik yarışın dışında kaldığı için, onun bilim 
politikasından beklediği, daha hızlı büyümesini, fazla borç almadan sağlayacak 
bir mekanizmadır; iktisadi bir planlaması vardır, bilim politikası yapmaya 
niyetlidir, örgütünü kurmuştur, ama iki ayrı mekanizmayı senkronize edip daha 
hızlı (turbo) bir kalkınma hızına nasıl ulaşacaktır? Ülke ekonomisi için bazı 
verimlilik projeleri mi tasarlayıp, kamu veya özel sektörde bunu finanse edecekti? 
Yoksa, çok genel bir alt yapı hazırlığı yapıp, eğitim-öğretim sistemini, araştırma 
faaliyetlerini, girişimciliği mi geliştirecek? Yahut bu iki yaklaşımdan optimal ve 
dinamik bir karışım mı formüle edecekti?

Şimdi, bu noktadaki teorik ve pratik güçlüklere değinelim. En başta şunu 
kaydedip, ayrıntıya geçelim: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, iktisat verilerine 
göre çok daha belirsiz, hızlı ve iktisat kalıpları içinde kolaylıkla tanımlanamaz. 
Oysa, iktisadi planlamada, planın başında mevcut teknik verilerin, en az plan 
süresince, 4-5 yıl, değişmeyeceği varsayılır. Genel mantık Harrod-Domar 
modelinden hareket eden biryatırım miktarının, saptanmış olan nihai büyüme hızını 
(yılda % 6, 7 vb) gerçekleştirmek için ekonominin sektörlerine dağıtılmasıdır; 
en basit biçimde anlatımı böyledir. Bunu dağıtmak için, bir anlamda, 18 yüzyıl 
Fransız iktisatçısı Dr. Quesney’den beri bilinen, ama modern zamanlarda Rus 
(sonra Amerikalı) Prof. V. Leontief tarafından geliştirilmiş “girdi-çıktı” (input- 
output) tablolarından yararlanılır. Bu tür tablolar sadece, plan amaçlı olmaz, 
kapitalist ekonomilerin çalışmasını anlamak için de hazırlanır.
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Tabii ki, burada hayli karışık olan ve günümüzde bilgisayar programlarıyla 
çözülen çok sektöıiü ekonometrik modelleri anlatmak mümkün değil. (Eski 
plancılar bunları elle çalışan Facit hesap makineleriyle çözüp, kendi çizdikleri 
çizelge tablolarına yerleştirirlerdi, onları saygıyla analım). Ancak, en basit 
tarzıyla, diyelim 36 sektöıiü birgirdi-çıktı tablosundan iki sektörü, örneğin inşaat 
ve demir-çelik sektörlerini ele alarak bu tür analizin nasıl yapıldığını anlayalım. 
Bütün sektörler, az veya çok bir birlerinden bir miktar girdi alıp, diğerlerine çıktı 
verililer. İnşaat sektörü, üretim yaparken demir, çimento, ahşap vb alır; demir- 
çelik sektörü, demir cevheri, kömür, enerji vb alır7.

Diyelim ki, inşaat sektörü çok büyük alt yapı tesisleri, barajlar, yollar, 
fabrikalar, hava alanı ve konutlar üretecek. Bunlar için çok miktarda, çeşitli inşaat 
demirine ihtiyacı vardır. Buna göre de demir-çelik tesislerini artırmak, mevcutları 
genişletmek de düşünülmüş. Çünkü, bu sektör sadece inşaata değil, otomotive, 
makine-teçhizat vb sektörlere de girdi sağlıyor. Ancak, planın ilk yılında, beton 
inşaatta, demir değil, bir tür plastik fiber kullanımı imkanı çıktı, üstelik bu madde 
çok hafif ve demirden ucuz, diğer ülkelerde hızla yayılmaya başlamış. (Bunu 
tamamen, fiktif bir örnek olarak veriyorum, böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum).

Yabancı bir yenilik olduğu için, bu ürünü ithal edebilirsiniz, dış ticaret 
dengesini etkiler. Lisans altında üretmeğe kalkarsanız, bu kez demir-çelik değil, 
petro-kimya sanayini tevsi etmeniz, bu sanayi yatırımlarını petıo-kimyaya 
kaydırmanız, petrol ithalini de o miktarda artırmanız gerekir. Böyle yapmazsanız, 
eldeki inşaat demirini ihraç etmeniz veya bunları üretmemeniz gerekir; bu 
durumda, plan dengeleri bozulacaktır. Bu nedenle, bu yenilik uygulamasını, 
öteki plana nakletmek gerekecektir, ancak ikinci planda, demir-çelikte bir fazla, 
kullanılmayan bir kapasite ortaya çıkmış, birinci planda, inşaat için daha fazla 
kaynak tüketilmiş yani daha az kaynakla yapacağınız işler için harcadığınız 
kaynakları başka yerlerde harcamak imkanını yitirmiş olacaksınız.

Böyle bir yenilik imkanı olduğunu tahmin etseniz bile, daha doğrusu bu ülkede 
geliştirilen bir icat olsa bile, yenilik haline dönüşmeden yani uygulamaya-üretime 
geçmeden bunu girdi-çıktı tablosuna nasıl yansıtabilirsiniz? En başta bu yenilik 
fizıbıl bir malzeme yani kullanılabilecek bir eleman mıdır? Bu bilinmiyor. Eski 
inşaat tekniğinde, bir birim inşaat için ne kadar demir, ne kadar çimento gerek, 
biliniyor ve inşaat hacmi bilinince demir talebi ortaya çıkıyor. Ama burada teknik 
katsayılar bilinmiyor. Bunun gibi 3-5 örnek verip, mühendislik katsayılarını 
değiştirirseniz her şey, tüm tablolar karışacaktır; plancının hiç istemediği bir 
durumdur.

7 Nitekim, Vassily Leoııtief, böyle bir çalışmayı ABD ekonomisi için yaptığı gibi, dünya 
ekonomisine de uygulamıştı: Leontief et el., The Future o f  World Economy, A United Nations 
Study, Oxford Uni. Press, 1977.
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Bu basit örnekten, eski tür planlamaya, yeni çıkan bir yeniliği bile monte 
etmenin zorluğunu göstermeğe çalıştım8. Bir de “mutasavver” yani planlanmış, 
belli bir dönemde, ortaya çıkması düşünülen icatların bir girdi-çıktı tablosuna 
dahil edilmesini, yeni mühendislik katsayılarının önceden tespitini düşünün. Bu 
nedenle, plancı, yenilikleri sonraki planın ilgili sektörlerinde gözden geçirmek 
üzere bir kenara kaydedecektir. Çünkü bazı temel yenilikler, sadece bir sektörün 
içindeki ilişkileri değil, birçok sektörde girdi-çıktı ilişkilerini yani mühendislik 
katsayılarını değiştirecektir. Yeni katsayılarla, hele bugünkü bilgisayarlarla, 
her zaman, girdi-çıktı tablolarını çözmek kolaydır da, uygulamada, projeleri, 
kaynakları değiştirmek güçtür.

Bilim ve Teknoloji Politikaları cephesine dönersek, buradaki bilinmeyenler 
çok daha fazladır. Bunların sayısını sınırlamak için, devletçi bir ekonomi veya 
sosyalist planlama varsayımı yapalım: tüm A&G faaliyetleri, kamu ve devlet 
üniversitelerinde, kamu fonlarıyla ve belli bir plana göre icra ediliyor. “Eski güzel 
günlerde”, müşterisi devlet olan askeri-stratejik teknoloji projelerini (uçaklar, 
roketler, uzay sistemleri, silahlar vb. genelde, öngörülen sürelerde teslim etmek 
mümkündü. Bu sadece sosyalist sistemde değil, ABD’nin (military-industrial 
complex) sisteminde de böyleydi.

Fakat, bilime-dayalı veya sadece bilimsel türdeki A&G projelerinde belirsizlik, 
hem sonuç hem de süre bakımından çok daha büyüktür: Kanser araştırmaları, 
her sistemde, her sektörde (özel, kamu, üniversite veya kâr-amacı olamayan 
özel sektörler) neredeyse devlet bütçelerine yakın fonlarla finanse edilmesine 
rağmen sonuç alınamıyor. Burada, istenen, talebi mevcut, (kim kanserin yok 
edilmesini istemez) icatlar veya yeniliklerin dışında kalan, esas, dünyayı 
kökünden değiştiren, kimsenin beklemediği, hatta hayal bile etmediği modem 
teknolojik devrimlerden, yani bir demet (cluster) halinde gelen, değil planlı 
ekonomilerde, en gelişmiş piyasalarda bile öngörülemeyen, icat ve yeniliklerin 
üzerinde durmadık. Çünkü modern dünyanın oluşumunda, Sanayi Devrimiyle 
başlayan ve sonrasında 4-5 büyük dalga halinde ortaya çıkan bu büyük teknoloji 
kümelerinin devrimci etkileriyle, dünya ekonomisi ve tabii siyaseti, her 50-60 
yılda bir yeniden şekillendi. Zaten bu uzun dalgaları, hiçbir ekonomik sistemde, 
(böyle bir dalga gelineceği tahmin edilse bile) şiddet, nitelik ve yönünü kestirmek 
mümkün değildir. (Buna aşağıda kısaca değiniyorum.)

8 Bir “input-output” analizi imkanlarıyla, üstelik kapitalist bir ekonomi çerçevesinde, teknolojik 
değişimin ölçülmesi denemesini 1947-1958 yılları arasındaki verilerle yapan bir araştırma için 
Bkz.: Anne P. Carter, “The Economics o f  Technological Change", Scientific American. April 
1966, Vol. 214, No. 4. Ancak dikkat edilirse bu çalışma bir planlama modeli içinde, geleceği inşa 
etmek, yatırımları belli bir sürede dağıtmak amacıyla değil, belli bir dönemde, bir ekonomideki 
teknolojik değişimlerin boyutunu ölçmek için kullanılmıştır. Genelde, günümüzde de, girdi- 
çıktı analizi, gerçekleşmiş (tarihi) veriler kullanılarak belli iktisadi olayları, bunların etkilerini 
ölçmek için kullanılan önemli bir araçtır.
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Güney Kore, bu kadar bilinmeyen arasında, iktisadi planı teknolojik 
hedefleriyle birleştirmeyi başaran az sayıdaki ülkeden biri oldu. Uzun dönemde 
hızlı kalkınmayı, dünya bilim-teknoloji yarışına katılacak biçimde sürdürmeyi 
başaran Çin’i ayrı bir kategoriye koyuyorum, çünkü katı bir planlama anlayışını, 
bir kuşak sonra dünyaya açılarak, piyasa dinamikleri çerçevesine sokan ve iki 
dinamiği senkronize edebilen çok büyük bir ekonomidir; bizim temel ekonomik 
büyüklüklerimizle karşılaştırılamaz. Bu anlamda bize yakın ekonomi, çok ayrı 
bir kültür-medeniyet çevresinin üyesi olmasına rağmen, iktisadi büyüklükleri, 
genelde, fazla demokratik olmayan askeri rejimler altında idare edilmesiyle, 
ABD müttefiki Güney Kore’dir.

Güney Kore ve Planlaması9

G. Kore’nin kalkınma-sanayileşme çabaları Türkiye’ninki ile büyük bir 
paralellik gösterir. İlk kalkınma planları ve ihracata yönelik sanayileşme 
{export-based industrialization) stratejisi, 1961 yılında, General Park Jung-hee 
yönetimindeki askeri rejim altında kararlaştırılmış ve uygulanmıştır. Türkiye’de 
uzun yıllar tartışılan planlı ekonomiye geçiş de 1960 Darbesiyle, askeri bir rejimde 
gerçekleşmiştir. Ancak, bir takım eş-zamanlı uygulamalar ve şekli benzerlikler 
yanında iki ülkenin stratejisi, başlangıç koşulları ve bir kuşak sonra ulaştıkları 
sonuçlar temelde farklıdır.

“Japonya sürekli olarak uzun dönemli tahminler yaparak futuristik sanayiler 
kurgularken, Kore, 1970’lerde, sonradan “ürün ve sanayi hedeflemesi” diye 
anılacak bir uygulamaya kaydı.. Önce, 1969 Elektronik Teşvik Kanunu ile 
elektronik sektörünü “stratejik ihraç sanayii” olarak kabul etti...Hükümet 
hızla uygun alt-yapıyı hazırlayıp...Afore Elektronik Teknolojisi Enstitüsü, Kore 
İleri Biliın ve Teknoloji Araştırma Enstitüsü 'nü (KAİST) ve Kore Elektronik 
Sanayicileri Derneği’ni kurdu.”

“Elektronik sanayi teşvikleri kısa sürede ağır sanayi ve kimya sektörlerine 
de teşmil edildi. 1973 de Başkan Park kampanyayı resmen başlattı; Üçüncü ve 
Dördüncü planlar bu yeni sektörlerdeki çeşitli projeleri desteklemek için zengin 
fonlar sağlıyordu. Destek ve teşvikler ihracat yapabilecek firmalara sağlanıyor, 
ithalat iç pazarın temel ihtiyaçlarıyla sınırlı kalıyordu. Sektör hedeflemesi (sector 
targetting) uygulaması, 1980’lerde Beşinci Plan döneminde, ekonominin giderek 
yönetilmesi güç dereccde karmaşık ve sofistike hale gelmesiyle tedricen bırakıldı, 
ancak high-tech sektörler destek almaya devam etti.”

“Özel stratejik sektörlerin geliştirilmesi görevi temelde özel sektöre 
bırakılmıştı. Politikanın esası yatırımların dağılımını sağlamakla birlikte 
planlamanın rolü, sadece yatırım teşviklerinin nereye verileceğini belirlemek
9 Bu başlık altında “Türkiye’de Planlam a...” kitabımın II. Bölüm 16. Ekinden büyük ölçüde 

yararlanılmıştır

Bilsay Kııruç’a Armağan 1 0 7 7

ı



ve özel girişimcilere doğru karar vermelerinde rehber olacak uygun teşvikleri 
göstermekle sınırlıydı... sonuçta, Kore’nin üst karar mekanizması, bu kapsamlı, 
merkezi planlamanın, kararları uygulamada fazla bir faydasını görmediler, onun 
yerine daha ademi merkeziyetçi, “eııdikatiP’ yani yol gösterici bir planlama 
yöntemini benimsediler.” 10

Kore kalkınması konusunda büyük bir otorite olan Alice Amsden, kitabının" 
“Nispi Fiyatları Bozmak” başlıklı Altıncı bölümünde, fiyatlar ve piyasa 
mekanizması için olağanüstü tespitler yapmaktadır: “Kore’de, Hükümet kaynak 
dağılımımı piyasa mekanizmasına ve özel girişimcilerin rehberliğine bırakmak 
yerine, önemli yatırım kararlarının çoğunu kendisi verdi. Firmalar rekabetçi bir 
piyasa yapısı içinde değil, her birini, yabancı rekabetten koruyan olağan üstü 
derecede kontrollü piyasalarda hareket ettiler...Kore nispi fiyatları düzeltmedi, 
onları bilerek “bozdu” . (139) Sonra alt başlığı “Schumpeter’ci Alternatifin 
Yetersizliği”nde şu tespitte bulunuyor: “Schumpeter’ci dünya görüşü İkinci 
Sanayi Devrimi koşullarından ilham alınıştır... Bu koşullardan birisi de. Birinci 
Sanayi Devriminin özelliği olan kişisel icattan, İkincisinin özelliği olan yeniliğe 
(kolektif-organize icat) geçiştir...” (140-1)

“Geç sanayileşen ülkelerin tarihleri farklıdır. Örneğin Japonya ve Kore 
arasındaki fark birisinin ötekisinin kolonisi olmasıdır. Koloniler arasında da farklar 
vardır. Kore’nin Japonya tarafından zorunlu (involuntary) “modernleştirilmesi”, 
abartma konusu olsa da, diğer az gelişmiş ülkelere göre, temel sanayilerdeki 
fiziki alt-yapı bakımından, muhtemelen bir üstünlük sağlamış olabilir... Kore 
Hükümeti, ihracatı kamçılamak için cömert mali destekler sağladı. Bunlara hedef 
sektör ve firmalara verilen uzun vadeli kredilerin sübvansiyonları dahil olup, 
bunlar “efTektif döviz kurları” hesaplanmasında görülmez...”

“Sübvansiyon geç sanayileşmenin sembolü olup, sadece Kore ve Tayvan 
değil Japonya, Latin Amerika ülkeleri ve diğerlerinde de verilmiştir. Birinci 
Sanayi Devrimi “ laissez-faire”; İkincisi bebek sanayilerin korunması üzerine 
bina edilmiştir. Geç sanayileşmenin temeli, korumacılık ve finansman teşvikleri 
dahil, sübvansiyondur...Kore’de kurlar çok da fazla bozulmamıştır, fakat diğer 
politikalarla birlikte uygulandığında ihracatı kamçılamada başarılı olmuştur... 
Kore serbest piyasa denge fiyatlarından büyük ölçüde (sharply) sapma pahasına 
sanayileşmesine rağmen, bu fiyatlar Hindistan, Türkiye ve Latin Amerika’nın 
geç (late) sanayileşme süreçlerindeki fiyatlardan daha az “bozulmuş” ve büyük 
firmalara daha az “torpil” (bonanza) yapılmıştır...O nedenle Kore’nin daha hızlı 
bir şekilde kalkınmasının nedeni piyasaların daha serbest çalışması değil, fakat

10 Kwan S. Kim, “Stratejik Approaches to Industrialization: The Case o f  South Korean Industrial 
Policy (1962-1980), (Tarihsiz çalışma dokümanı, Yazarın adresi The Kellogg Institute for  
International Studies, University o f  Notre Dame, IN, USA, 46556), 1-8.

11 Alice Amsden, A sia’s Next Giant, South Korea and Late Industrialization, Oxford University 
Press, 1989, Chapter Six, Getting Relative Prices “Wrong” : A Summary.
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sübvansiyonların nitelik açısından daha üstün olmasıdır: Kore’de verilenler 
geri alınmış (reciprocal), diğer örneklerde tek doğrultuda (unidirectional) giden 
sübvansiyonlar geri gelmemiştir.”(143-144)

“Geri kalmış ülkelerdeki model yapımcıları Kore’nin başarısında en önemli 
bir faktörlerden birinin (kendi politikalarını uygulama yeteneğine sahip) güçlü 
devlet olduğunu öğrenmek hayal kırıcı olmuştur. Hayal kırıcı olmuştur, çünkü 
ülkelerin “geri kalmışlığı’’ devletin zayıf olmasındandır l2... Piyasa uyumlu 
paradigmanın güzelliği devlet faaliyetlerinin asgaride tutulmasıdır. İlke olarak 
devletin siyasi istikrarı koruyacak kadar güçlü olması uzun dönemli yatırımların 
gerçekleşmesini, fiyatların doğru istikamete çekilmesini sağlayarak sanayi 
yaygınlaştırır ve sonra da devlet sahneden çekilir...Kore ve Tayvan’da hızlı 
kalkınmayı fiyatların doğru veya yanlış olmasına bağlansa da, her iki durumda 
da, güçlü bir kamu yönetimi gerekir ki, “geri” bir ülkede olmayan tek şey 
budur...Hızlı bir kalkınma için işgücü üzerinde ne kadar baskı uygulanmasının 
kritik olacağına dair sistematik bir analiz şimdilik elimizde yoktur. Yine de bu 
soru Kore örneğinde sanıldığı gibi basit değildir, çünkü ortalama reel ücretler, 
Kore’de, diğer geç, hatta erken sanayileşen ülkelerden daha hızlı yükselmiştir.” 
(147-148)

Bir başka Doğu Asya uzmanı, Attila Sönmez de şu yorumlarda bulunuyor:13 
“1971 yılında hükümet bir “Ağır Sanayi ve Kimya Sanayii" (Heavy and 

Chemical Industries, HCI) kampanyası başlattı. Buna göre, on yıl içinde Kore, 
demır-çelik, gemi inşa, makine, elektronik, petro-k'ımya ve metalürji dallarında 
dünya pazarlarında rekabet edebilecek düzeyde üretim yapar hale gelecekti. Bıına 
benzer niyet beyanları bir çok ülkede, örneğin Brezilya ve Hindistan 'da yapılmış, 
Beş Yıllık Planlar buna benzer hedeflerle bezenmişti. Kore 'nin bu ülkelerden farkı, 
bu sanayilerin kurulması sürecini dünya maliyet ve kalite standartlarını ölçii 
olarak başlatmasıydı. Diğer ülkeler, bu işi korumacı gümrük duvarları arkasında 
ve ithal ikamesi yoluyla yapmayı deniyorlardı. Kore’nin IICI programının hedefi 
tek ve basitti: / 0 y ıl sonunda bu dallarda devlet desteğine gerek olmadan ihracat 
yapmak. Bu hedefe doğru yapılan ilerlemeyi yıldan yıla ölçmek ve yol boyunca 
gerekli olduğu ortaya çıkan yeni önlemleri belirleyip uygulamak mümkündü. ”

12 Devlet, sosyalizm ve piyasa ilişkileri sanıldığından dalıa değişik bir seyir gösterdi: ABD, 
Sovyetler çökünce kendiliğinden bir piyasa ekonomisi doğacağını ve liberalizmin zafer 
kazanacağını sandı. Oysa, kaos doğdu ve Mafyalar kazandı. Halbuki Çin Devlet (Parti) 
gözetiminde kapitalizme, piyasa ekonomisine geçerek kaosa imkan vermedi. Mafyalar 
çıkmıştır, ama kapitalist sistemin boşluklarından yararlananlar her yerde vardır; Ç in’de bu tür 
Mafyalarla Rusya’dan daha etkin uğraşıldığı sanılmaktadır. Özetle, sosyalizmin veya devlet 
kapitalizminin karşıtı, otomatik olarak, piyasa ekonomisi veya kapitalizm değildir; bu sistemin 
temel unsurlarının olması gerek.

13 Attila Sönmez, Doğu Asya "Mucizesi" ve Bunalımı, Türkiye için Dersler, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, Birinci Baskı 2001, s. 203.
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“Kore sanayileşme deneyiminin bir başka ayırt edici özelliği, devletin 
1970’lerden başlayarak sistemli bir ulusal teknoloji politikası geliştirmiş ve 
uygulamış olmasıdır. Türkiye 'de ulusal bir bilim ve teknoloji geliştirme fikri 
Birinci Beş Yıllık Planda yer almış, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) bu yıllarda kurulmuştur. Ancak, Türkiye’deki bu konudaki girişim 
ve gayretler büyük ölçüde burada duraklamışken, Kore, ülkesinde teknoloji 
geliştirme konusunda sistemli ve uzun nefesli programlar uygulamıştır.

1990’lara gelindiğinde, Kore dünya ölçüsünde teknik ve bilimsel bir birikim 
sağlamışken, Türkiye gittikçe derinleşen bir teknolojik bağımlılık görüntüsü 
vermektedir 14 ...Kore'de devletin sanayii yönlendirmek için sağladığı en önemli 
destek son derece ucuz kredi idi. Ancak, yardım alan biiyiik özel şirketler veya 
şirket grupları (Chaebol) bu desteğin derece derece azalacağını ve 10y ıl gibi bir 
süre sonunda ortadan kalkacağını bilerek işe girişmişlerdi. ”

Kore üzerinde, bize daha yakın ve karşılaştırılabilir bir örnek olduğu 
için durmağa çalıştık. Aslında, Kore’nin sektör ve çeboller (chaebol) eliyle 
yürüttüğü sanayileşmeyi, Türkiye’nin 1930’lardaki 1. ve 2. Sanayi Planlarıyla 
karşılaştırmak daha verimli olur mu, bilemiyorum. Sanki, Etibank, Sümerbank 
bizim yerli “çebol”lerimiz olabilirmiş gibi bir düşünce geliyor. Kronolojik olarak 
baktığımızda, Kore’nin çcbolierinin bizden kopyalandığını söyleyebiliriz, ama 
buna imkan yok. Onlar da kendi koşullarında bu özgün fikri üretmişler ve daha 
başarı ile uygulamışlar. Zaten, başarılı “yenilik” genelde, başka bir yerdeki icadı 
alıp, daha da ileri götüren bir uygulamadır; modern Asya kaplanlarının en büyük 
özelliği tüm teknolojileri alıp çok daha ileri götürmek ve sonra ürünlerini, bu 
teknolojileri, onları ilk kez ortaya çıkaran “orijin” ülkeler dahil, tüm dünya 
piyasalarında satabilmeleridir. Bizde eksik olan yenilik fikridir ve bunu sayısız 
örnekleri vardır.

Türk Planlam ası ve Bilim Politikası

Oysa, Türkiye Birinci Plandan itibaren Bilim (ve Teknoloji?) Politikası ile 
Kalkınma Planlamasını birbirini tamamlayan karar sistemleri olarak değil de, 
Bilim Politikasını, Kalkınma Planları içinde. Sosyal Planlamayla ilgili kısımda, 
Eğitim alt-başlığında gördü veya görmek istedi. Kuşkusuz, eğitim ve öğretimin 
bilim ve teknoloji politikalarıyla çok yakından bir ilişkisi vardır, hatta onun en 
temel parçasıdır. Fakat, eğitim burada kalmaz; iktisadi gelişmeyle, kalkınmayla, 
sanayileşmeyle yani toplumsal taleple ilişkilendirilmelidir.

G. Kore gibi, iktisadi kalkınmayı ve sanayileşmeyi, teknoloji planlamasıyla 
birlikte ele alan “teknoloji ile içselleşmiş” modeller kuramadığımız gibi, bilim
14 Prof. Dr. Namık Kemal Pak ve Prof. Dr. Ergun Tiirkcan "Türkiye-Güney Kore kalkınma ve 

teknoloji politikaları: Karşılaştırmalı bir analiz”, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, I Temmuz 
2000 .
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ve teknoloji arasında, en azından sanayileşme arasında, organik bir kurmağa 
çalışmadık; böyle güçlü bir bağlantı olduğunu bile pek kabul etmedik. Bilim ve 
teknoloji her zaman sosyal-beşeri bir yatırım kalemi olarak15 (spor ve kültürü de 
aynı kategoride gördük) kaldı ve hala öyledir. Bu yaklaşım farkı Kore ile Türkiye 
arasındaki sanayileşme deneyimlerinin temel farkını açıklayacak bir anahtar 
olabilir. Ancak, bu açıklama değil bir tespit olabilir.

G. Kore ile Türkiye arasındaki davranış farklarının sebeplerini araştırmağa 
kalsak bir sonuca ulaşabilir miyiz? Çok ayrı iki kültür-medeniyet çevresi; Kore, 
yabancı bir gücün, Japonya’nın siyasi kontrolünde ciddi toprak reformu yapmış, 
okuma-yazma sorununu 1900’lerin başında çözmüş ve belli ölçüde sanayileşmiş 
bir toplumdur. Bir milli ekonomi şeklinde değil, büyük bir ekonominin yani 
Japonya’nın deniz-aşırı bir parçası veya Kuzey Çin, Mançuko yönetimi için 
bir üs görevi yapmıştır. Daha sonra, I937’de, Japonya Çin Kıtasını istilaya 
başlayınca, işgal ordularının ikmal merkezi olarak, silah ve teçhizat yapımında 
deney kazanmış, Japonya 1945’de teslim olunca Rus ve ABD nüfuz bölgelerine 
ayrılmıştır; bu süre içinde, bir şekilde ihraç ekonomisi şeklinde üretim yapmıştır, 
kendisi için üretim yapmamaya alışıktır.

Türkiye, Japonya’dan da bir kuşak önce Tanzimat yapıp. Batılılaşma sürecine 
girdiği halde, hiçbir şekilde, üretici bir ülke olamamış, ancak, kendi halkının ve 
ordusunun ihtiyacına bile yetmeyen bir takını küçük sanayiler kurmanın ötesinde, 
hep ithalata bağımlı olarak yaşamıştır. İthalat bağımlılığı, 18 yy da Lale Devri ile 
lüks mallarda başlasa bile, bu yüzyılın sonunda, askeri ve teknolojik devrimlere 
katılamayan Osmanlı, ordusu için geniş çaplı silah alımlarına başlayacak, 19 
yy ortalarında, yeni donanma (buharlı) tekneleri, silah yapımı için bazı adımlar 
atılacaktır. Donanma belli bir düzeye çıkmışken, Abdülhamid-i Sani’nin 
vehimleri nedeniyle Haliç’te çürümeye terk edilmesi, bizdeki büyük sanayi için, 
tam bir doğmadan ölüm hadisesi olmuştur. Osmanlı ölürken, topraklarını elde 
tutmak için savaşırken, İngiliz, Alman, Fransız, Avusturya, Rus hatla Amerikan 
silahlarıyla çarpışsa da, hiçbir zaman kendi imali silahlarıyla savaşamaınış ve 
Harb-i Umumide, en iyi Alman silah ve teçhizatıyla savaşsa da, bu harp Batı 
cephelerinde, Almanlarla birlikte kaybedilmiştir.

İstiklal Savaşı sırasında, eldeki silahları ve teçhizatı tamir amacıyla 
Kırıkkale’de kurulan “İmalat-ı Harbiye” tesisleri, Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
1940’ların sonuna kadar bir harp sanayine dönüşmeğe çalışsa da, uçak ve planör
15 Dördüncü Planın tasarımı-yazılımı sırasında, müşavir olarak, Bilim Politikasının, pratikte 

TÜBİTAK yatırımlarının Sosyal Planlamadan (SPD) İktisadi Planlama (İPD) kısmına 
aktarılması için uğraştıysam da. başarılı olamadığımı, belki de çalışma arkadaşlarıma durumu 
iyi açıklayamadığımı itiraf etmek zorundayım. Ancak, bir bilim politikasının, uzun dönemdeki 
en büyük sorunu, bilim ve teknolojide (başta mühendislik) insan gücü olduğu söylenmelidir. Bu 
konuda Türkiye, Japonya ( 1868), Rusya (18-19 yy) ile G. Kore ve modern Ç in’e göre çok az bir 
iç ve dış yatırım yapmıştır. Bunu başka bir yerde inceleyeceğim.
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yapımına, ilk kez özel sektör katılımı da sağlansa, ABD’nin Marshall Yardımı 
ve sonrasında, 1952, NATO’ya giriş, bu sanayileri köreltti; bunları NATO 
çerçevesinde “lisans altında” alt-imalat birimlerine dönüştürdü, yeni doğan uçak 
sanayi de ortadan kalktı. Zaten dünya jet uçakları dönemine girmişti.

Silah sanayi çok özel bir sanayidir. Cumhuriyet’in İkinci Savaştan sonra 
yeni askeri-siyasi ittifaklara girmediği, nispeten bağımsız kalabildiği 1930’larda 
gerçekleştirmeğe çalıştığı sivil Birinci ve İkinci Sanayi planlarının iç yapısına 
bakarsak, tamamen ithal ikameci, iç tüketime ve temel madde üretimine dönük 
“otarşi” planlarıdır. Cumhuriyet de, Osınanlı gibi, halkın temel ihtiyaçları 
(provizyoncu) mantığı devralır: Üç beyazlar, un, şeker ve pamuklu kumaş 
başta, kağıt, viskoz, cam, demir-çelik vb ayrıntıya girmeden, cumhuriyetin ilk 
yatırımlarıdır.

Bu ithal ikamesi mantığı, içgüdüsü, 1960’ların Beş Yıllık kalkınma planlarına 
da içerildiği görülüyor. Bu bakımdan yüz elli yılı aşkın bir ithal ikamesi 
biçiminde yol bağımlılığı (patlı dependence) Türk toplumunun kaderi gibidir. 
Bu yol bağlılığından, Türkiye’nin kurtulması, planlarını bir kenara koyup, 
ihracata yönelmesi için 1980’lerde yeni liberalizme geçmesi gerekecek ve ondan 
sonra 1987’deki AT Gümrük Birliğinin gerçekleşmesi ile ihracatı hızla artmağa 
başlayacaktır.

Oysa Kore ve 1960’lardan sonra G. Kore, kendi yol bağımlılığı mantığı ile, 
ilk planlarından (1962) ithal ikamesine yani kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarından 
çok, ihraç pazarları için çalışmağa başlıyor, G. Kore planları temelinde ihraca- 
yöneliktir (export-oriented). Oysa, korkunç tahrip edici bir savaştan sonra, ülkede 
hiçbir tesis kalmamışken, yani işe sıfırdan başlamışken, tamamen dış piyasalar 
ve döviz kazanma hedefi ortaya çıkıyor. Bu dönemin, siyasi olarak eski sömürge 
dönemiyle bir ilgisi olmasa bile, bir yerde, toplumun bilinç-altına kazınan bazı 
davranışlar (isterseniz Hegelian volkgeist deyin) unutulmuyor, ortaya çıkıyor. 
Türkiye, her zaman kendini korumak için içine kapanıp, yeterli hale gelmeğe 
çalışıyor; para kazanmak için üretme kültürü Osmanlıda yok, 1980’ler, 90’lara 
kadar Cumhuriyet’te de yok. Çünkü ülkenin tüm alt yapısı yok olsa da, eskiyi 
bilen birileri muhakkak yaşamaktadır.

Bu davranış veya politika, İkinci Savaştan büyük yenilgiyle çıkmış Almanya 
ve Japonya için de söz konusudur. Bu iki iilke de, geç sanayileşmelerini ihracata 
borçludurlar. Bu üretimin çoğu veya bir kısmı “hazır müşteri” olan kendi ordularına 
ve deniz aşırı müttefiklerine ihraç edilse bile, ihracata yönelik, dolayısıyla, zorunlu 
olarak, dönemin ileri teknolojilerine, kendi A&G faaliyetlerine dayanması 
kaçınılmazdır. Bu ülkeler dış dünyadan çok büyük miktarda (legal veya illegal) 
teknoloji de transfer ettiler. (Japonya, Pearl Harbour’a ABD teknolojisiyle yaptığı 
uçak, uçak gemisi ve telsizlerle saldırdı.) Sonradan sanayileşme bunu gerekli 
kılar. Başka bir deyişle, bir ülke, önce “serbest mal” niteliğindeki teknolojileri
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özümsedikten sonra teknoloji ticaretine girip, (herkesin bildiği) serbest mala 
yatırım yapmamalıdır.

Bazıları şöyle bir mantık da düşünebilir: Kore önce ihracatı düşündü ve 
zenginleşince bunu kendi vatandaşıyla, bunu üretenlerle paylaştı ve şimdi 
de hızla ihracatına devam ediyor. G. Kore’nin, önce yaptığını Türkiye sonra 
yapmağa başladı; daha doğrusu, ithal-ikamesi ile başladı, dünya konjonktürü ve 
iç dinamikleri değişince bunu bırakıp ihracata yöneldi. Bunda sadece, eskilerin 
deyimiyle bir “takdim-tehir” olgusu mevcut: Biz önce ithal ikamesi yaptık, sonra 
ihracata yöneldik, G. Kore önce ihracata-yönelik planlar yaptı; değişen bir şey 
yok ki, denilebilir.

Ancak, bu iki yaklaşım arasında, 50 yıllık bir “eyele” sonunda, artık önemi 
kalmayan bir başlangıç noktası farkı dışında, çok da önemli bir nitelik farkı vardır. 
G. Kore, ihracat piyasalarında rekabet edebilmek için, kendi teknolojisiyle üretim 
yapmanın gereğini baştan kabul edip, kendi A&G siteminin alt yapısını kurdu; 
büyük firmaları (eheabol) eliyle üretim yaptığı için, ölçek ekonomisi yanında, 
bu A&G faaliyetini, uzun dönemde finanse edebilecek bir hale geldi. Bugün 
hepimizin, çok ileri teknolojiye (elektronik vb) veya orta-yoğunlukta teknolojiye 
sahip (otomobil, gemi, motor, iş makinaları vb) kullanıyorsak bu yaklaşımın 
sonudur. Ayrıca, G. Kore, planlarına, teknoloji unsurlarını, hedeflerini içermenin 
dışında, dış konjonktürden yararlanabilecek esnek yastıklar koydu.

Petrol krizleri, Türkiye dahil her az gelişmiş ülkeye, cari açık şokları yaşatırken, 
G. Kore ve diğer Asya kaplanları (bu olaydan sonda bu sıfatı kazandılar) bunu 
fırsat bilip, süper tanker üretiminden (1967 ilk kriz); elektronik, küçük arabalar 
vb enerji sakıngan teknolojilere belli bir ağırlık verip, dünya piyasalarına kök 
salmağa başladılar. Eski büyük devler, hem ABD, İngiltere gibi sanayi devletleri, 
hem de bunların GM, GE vb büyük firmaları, gıdasızlıktan (petrol tüketen üretim 
ve petrol tüketen ürünler imal ettikleri için) ölürken veya küçülürken, Samsung, 
Hyundai, LG gibi çeboller onların yerini almağa başladılar. Uzun vadeli kalkınma 
ve teknoloji planları, sabırla ve dirençle başarıya ulaştı. Türkiye de, sonunda, 
zincirlerini kırıp ihracata yöneldi, ama başkasının teknolojisi ve parçalarıyla 
(OEM) ürettiklerini ihraç etti; orijinal birTürk teknolojisi veya önemli bir yenilik- 
teknoloji seti üretemedi. Fark budur.

Çin: K om ünist Partisi G özetim inde, Planla Sınırlanm ış K apitalizm

Yeri gelmişken kısaca Çin ekonomisiyle ve planlamasıyla ilgili birkaç 
görüşümü de not etmek istiyorum. Çin 1950’den itibaren, Sovyet modeli, çok 
katı bir planlama uygulamasına başladı. Bu arada, 1953’de Stalin ölünce, Mao 
bazı iktisadi denemeler yaptı: “Yüz Çiçek” diye bilinen “Bırakalım yüz çiçek 
açsın, yüz türlü düşünce okulu doğsun” diye 1956-57 yıllarında ve sonra 1958-
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1961 arasında “Büyük Sıçrama” (Great Leap Forward) denemeleri milyonlarca 
kişinin ölümleriyle sonuçlandı. İdeolojik projeler, rejimleri yerleştirmek için 
uygun araçlar olsa da, (Stalin de 1930’larda böyle büyük temizlikler, “sovkoz” 
ve “kollıoz” gibi denemeler yapmıştı) iktisatçı olmayan “büyük” liderlerin ütopik 
denemelerinin maliyetleri her zaman büyüktür. Bu arada, Mao’nun SSCB ile 
ideolojik ayrılığı derinleşti ve hatta çatışmalar bile yaşandı; 1956’da Kruşçev’in 
Stalin’i suçlayan konuşmasından sonra da, iki büyük komünist partisi birbirinden 
ideolojik olarak koptu.

1966-69 yıllarında yürütülen “ Büyük Proleter Kültür Devrimi” iktisadi bir 
amaç gütmese de, bu dönemde yapılan aşırılıklar, ilerdeki daha az ideolojik 
yaşamın zeminini hazırlayacak, aslında Mao’nun yakın arkadaşı Deng Xiaoping 
(Ceng Şiaoping veya Cüce Ceng) onun 1976’da ölümünden sonra durumu 
“normalleştirmeye” başladı. Ceng’in iktisada yaklaşımı şu sözlerinden anlaşılır: 
“Kedi fare yakaladığı sürece renginin önemi yoktur”. Böylece, Çeng, İç Savaş 
ve Japon işgali dahil, yaklaşık 50 yıl süren çok kanlı ideolojik çatışma dönemini, 
“daha az komünizm-daha çok refah” diye özetlenebilecek bir yere getiriyordu.

Çin 1978’dcn itibaren, piyasalarını yabancı sermayeye, teknolojiye ve 
uzmanlara açmağa başladı16. Çin merkezi otoritesini kurduktan sonra, nükleer 
enerji başta, her türlü bilimsel ve teknolojik faaliyete de büyük kaynaklar 
ayırmıştı. Bunlar askeri-stratejik türden çalışmalar olsa da, ilerdeki “ihraç malları” 
teknolojileri için gereken teknoloji transferlerinin özümü ve özgün yeniliklerin 
gerçekleşmesi için ciddi bir alt yapı oluşturmuştu; yabancı sermaye ve teknoloji 
gelince fazla bocalamadan en ileri teknolojilerden (uzaya insan gönderen üçüncü 
ülke) sıradan düşük teknolojilere değin, her üretim ve tasarıma girmeleri mümkün 
oldu.17

Çin, şimdi, elindeki çok büyük imkanları, sadece anlaşmalar yoluyla (patent, 
licence, know-how agreements) teknoloji ve doğal kaynakların ötesinde, teknoloji 
şirketleri satın alarak harcıyor. Örneğin IBM’den PC kısmını, Clıevrolet’yi, 
Volvo’yu; MacDonnell-Douglas’ın, Boeing’in bazı uçak tiplerini ve daha 
bilemediğimiz yüzlerce teknoloji firmasını satın alıyor veya bu şirketler buralara 
geliyorlar. Bunlar devlet değil, Çin’deki özel sermaye satın alıyor.

16 Bu büyük liberal “transformasyon” sürecinde, dolaylı biçimde Türklerin yer alması da ilgi 
çekicidir. DPT’nin ilk İPD Başkanı Dr. Karaosmanoğlu, bıı sırada Dünya Bankası’nın Pasifik 
Bölge Başkan Yardımcısı olarak ilk tavsiyeleri yaptı ve halef-selef olduğu Dr Attila Söıımez’i 
de Ç in’de istasyon şefi olarak atadı. Türk plancıları bu geçişte çok önemli roller oynadılar. 
Dalıa fazla bilgi almak isteyenler Karaosmanoğlu’nun hatıralarına, Sönmez’in kitabına ve 
benim “Planlam a...” kitabımdaki bu iki iktisatçının konuşmalarına bakabilirler.

17 Çin’in uzay, roket ve diğer silah sistemleri yanında, hızlı tren teknolojisinde, dünyanın en 
yüksek Tibet-Lhassa hattını ve buna uygun. (4500 m. yükseklikte basınçlı uçak sistemli) 
katarlar inşa edecek sivil teknolojilerde de söz sahibi olduğunu hatırlatmalıyım. Acaba, ABD, 
Çin'in arka kapısındaki Afganistan’da niçin dolaşıyor?
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Günümüzde Çin, Komünist Partisi kontrolunda ve yine de belli bir plan 
çerçevesinde, (Plan nerelere, nasıl sermaye çekileceğini, hangi dış kaynaklara ve 
teknolojilere ulaşılacağını, temel sorunlarda alternatifleri, devletin hangi askeri- 
stratejik teknolojileri üreteceğinde vb stratejik kararları oluşturmakta) piyasalar 
bazında, çok hızlı büyümektedir. Burada, her yerde kolayca bulunacak büyüme 
ve ticaret rakamlarını vermiyorum. Ancak, Çin, G. Kore ve benzer bazı ülkeler, 
serbest piyasaları varken stratejik bir teknoloji planı yapmanın veya tersinden, 
güçlü bir Komünist Partisi ülkeyi yönetirken, piyasa ekonomisine “planlı” 
geçişin örnekleridir. Kritik önemi olan husus, (çok) uzun vadeli bir plan veya 
hedefler listesini, devlet ve diğer kurumlar tarafından, kabul edilmiş olması ve 
halk kitlelerine de benimsetilmiş olmasıdır. Bunun adı da, her şeyi kapsayan 
“stratejik planlama”dır.

Eski Dünyanın Son Bir Siyasi Fotoğrafıdır

Artık tüm bu planlama sorunları, bilim ve teknoloji politikalarının yapısı, 
teknik ilerlemenin girdi-çıktı tablosunda nasıl görüleceği vb geçmişte, eski bir 
dünyada kaldı. Türkiye’de DPT, kuruluşunun 50. yılında, artık kimse kaçıncı 
planı yaşadığımızı, DPT Müsteşarının kim olduğunu biliyor, merak da etmiyor; 
her şey bir rüya gibi geçti, gitti. Pekiyi, günümüze nasıl geldik? Nerelerden, hangi 
aşamalardan geçtik? Dünya olaylarıyla, Türkiye’de yaşananlar arasında organik 
bağlantılar var mıdır? Siyasi paradigma da, iktisat paradigması gibi değişti: 
1960’lar, siyasi bakımda genelde, üç grupta, Batı, Sosyalist ve bağımsızlar gibi, 
kümelenmiş, ulus devletlerin, kendi aralarındaki (grup içi) fazla çatışmadığı, 
ama bloklar arası birkaç örtülü savaşın (Proxy), her zaman yapıldığı bir dünyada, 
“ex ante” sınırların ve rejimlerin çok fazla değişmediği, değişmenin hoş 
karşılanmadığı bir statüko mevcut idi.

İkinci Dünya Savaşının bir finali sayacağımız Kore Savaşı bir yana bırakılırsa, 
Araplarla İsrail arasındaki periyodik savaşlar; başta Cezayir olmak üzere çeşitli 
eski kolonilerdeki bağımsızlık savaşları ile Sosyalist Blok içinde Doğu Almanya, 
Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya’daki ayaklanmalar; Güney Doğu 
Asya’daki (Malaysiya, Filipiııler, Endonezya) rejim yerleştirme operasyonları 
vb dışında bir tek Küba’nın rejim değiştirmesi (1959) dışında, Güney Amerika, 
Afrika ve diğer yerlerdeki18 gerilla savaşları arasında, ciddi sonuçlan olan tek 
büyük çatışma Vietnam’dır. Asya’daki rejim yerleştirme savaşlarından biri

18 Bu arada, kökü 1880’lerc giden ve üstünden 40 yıl geçmesine rağmen hala çözülemeyen 
Türkiye’nin Kıbrıs sorununu ve 1974 Müdahalesini Blok-içi bir çatışma olarak kayda 
geçirebiliriz. Kıbrıs'tan sonra I982’de ortaya çıkan Arjantin’in kendi toprağı saydığı Falkland 
Adalarına el koyması ve İngiltere’nin kısa bir operasyonla bunu geri alması, I974'de 
Yunanistan’da olduğu gibi, Arjantin’de askeri rejimi değiştirdi ve bu iki ülke demokrasiye 
(Yunanistan AT’ye de) geçti. Türkiye, Kıbrıs’ı çözemediği için ne AT’ye girebildi ne de tam 
demokrasi oldu.
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olarak, ABD’nin Fransa Koloni savaşlarından biri olarak devraldığı Vietnam, 
hızla bir gerilla savaşından, ABD’nin tüm silah gücüyle yüklendiği bir büytik 
savaşa dönüşmüştü. İkinci Dünya Savaşının bitişinden (1945) bir kuşak sonra 
biten (1975) bu savaşın iktisadi sonuçları da, yeni dünyanın hazırlanmasında çok 
önem kazanacaktır.

Tekrar, 50 yıl önceki iktisat paradigmasına değinelim. Milli ekonomilerin, 
(az gelişmişler) temel amacı, az çok kapalı rejimlerde, ithal ve döviz ikamesiyle 
büyümek, sanayileşmekti. Döviz hala kıt bir mal olduğu için, uluslar arası 
ticarette, IMF ve GATT himayesinde sabit döviz kurlarıyla yapılıyor; kalkınma ve 
enerji projelerinde Dünya Bankası önemli bir rol oynuyordu. Bazı az gelişmişler, 
Türkiye gibi, planlı ekonomiye geçmişler, kıt kaynaklarıyla kendilerine en uygun 
yatırımları seçmeğe, uygulamağa çalışıyorlardı. Gelişmiş ekonomiler, (Almanya, 
Fransa, İtalya ve BeNeLux) ilk kez Avrupa Ortak Pazarını kurmuşlar (1957) 
ilerde tam bir entegrasyonu hedefliyorlardı. Asıl, birleşme veya küreselleşme 
ajanları, bu aşamada, milli büyük şirketlerin, kendi sınırları ötesinde üretim 
yaparak uluslar arası yapılara ulaşması, çok-uluslu şirketlerin hızla çoğalmasıdır. 
Bunların rekabetçiliği ve büyümeleri, teknolojilerini üretmelerine, yani büyük 
miktarda A&G faaliyetine dayanıyordu.

Plansız, Program sız Yeni Bir Dünyaya Doğru

Sonra dünya ekonomisine birden bire kara günler geldi. ABD, Vietnam Savaşına 
çok büyük bir ordu (500.000 asker) göndermişti. Savaş sadece siyasi değil, 
ABD’de mali bir katastrofa da yol açmıştı; bütçe (kamu, PSBR)19 ve ödemeler 
açıkları verildi. Altına bağlı sabit kurların çapası ABD doları konvertibilitesini 
kaybederek, 1973 yılında, (Smithsonian Anlaşması) tüm kurların dalgalanmasına 
yol açtı, ABD doları hızla değer kaybediyordu. Zaten, ABD; % 15 ek bir gümrük 
vergisi (surcharge) koyarak ithalatı pahalı, devalüasyonla ihraç mallarını ucuz 
yapıp, ödemeler dengesini koruma altına almağa çalıştı. Dolar kıtlığı değil, 
dolar bolluğu vardı; artık DM, Frank, Yen gibi yeni dövizler yanında, ABD 
dışında üretilen “euro dolar” türü derivatifler de hızla yayılıyordu. 1944’de 
kurulan “Brctton Woods” sistemi, 30 yıl sonra, sistemi belirleyen patronun eliyle 
çöküyordu; yanına Keynesian makro-iktisadı da alarak.20 Makıo iktisadın modern
19 “Public Sector Borrowing Requirements”, Kamu Sektörü Borçlanma Gereği yani bütçe açığı 

için borçlanma.
20 Ergun Türkcan, “Dünya Krizi mi, Petrol Krizi mi?", Türkiye ve Dünyada Yasanan Ekonomik 

Bunalım. Yurt Yayınları No, 10 Ankara, 1984 içinde ss. 57-82. Bu yazımda. Petrol Krizinin, 
1973 Ekim, Yom Kippur Savaşı bahanesiyle, Araplar veya OPEC tarafından değil, ABD 
tarafından, çıkarılmış olabileceği hipotezini araştırdım. Çünkü, İsrail’in büyük genişleme 
savaşı I967’de yapılmış, (Sina, Batı Şeria, Golaıı Tepeleri ve Kudüs’ün tamamı alınmış) ve 
Süveyş Kanalı kapanmıştı. Gerçekten, petrol arzındaki fiziki kısıtlama bu olayla ortaya çıktı; 
Afrika’yı dolanan süper tankerlerin yapımına da bundan sonra başlandı. O zaman petrol krizi
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iktisadi hastalıkları artık tamamen yok etme ümidi gerçekleşmemişti.
ABD, parasının bıı kadar düşmesini dc uzaktan seyredecek bir güç değildi; 

para hakimiyeti, dünya ekonomisi için çok önemli bir araçtır. Bunu da, çok 
açık yapmak istemezdi: Benim, yaklaşık 25 yıl önceki kanaatimi yani Petrol 
Krizlerinin bu amaçla çıkarıldığını ve sonuçta doların tekrar aranan dünya 
parası (key currency) haline geldiğini hala sürdürüyorum. ABD Doları yeniden 
hakimiyetini sağladı ama, bir çok kurum, kural ve teorinin yıkılması ve yeni 
bir paradigmanın kuruluşuna yol açma pahasına. Aslında, çeşitli boyutlarda, 
farklı nedenler üzerine inşa edilmiş tüm kriz senaryoları, bir ülkeye, sınıfa veya 
belli siyasi yönetimlerin iktisadi kararlarına bağlanır. Fakat, sonuçta gözden 
kaçmayacak iki temel olguyu kaydedelim: Kapitalist sistemin özü olan piyasalar, 
“eşitsiz değişim-eşitsiz gelişim” süreci doğrultusunda krizlerin bir parçasıdır, 
daha doğrusu iktisadi krizler kapitalizmin ayrılmaz dinamiği içinde yer alır yani 
Üstat Schumpeter’in “yaratıcı tahrip süreci”; buna aşağıda değineceğiz. İkincisi, 
her kriz, pek çok kurumu, şirketi, serveti tahrip ederek, servetlerin, (sermayenin) 
çok hızlı el değiştirmesine neden olarak, siyasi iktidarlar ve sosyal yapılarda yeni 
tablolar yaratır. Petrol ve/veya buna bağlı 1970’lerin ve 1980’lerin başındaki kriz 
de, beklenen işlevi gördü.

Yıkılan kurumlar, kuramlar ve kurallar arasında, IMF, sabit kurlar, planlama- 
kalkınma, ithal ikamesi vb bilinen her türlü Bretton-Woods sistemi elemanı, 
kalkınma iktisadı amaçları vardı. Artık milli ekonomiler kalkınma amaçları 
değil, mümkün olduğu kadar döviz kazandıracak faaliyetlere ve borçlanmaya 
odaklanacaktır. Çünkü, petrol üreten ülkeler dışında, tüm gelişen ekonomiler, 
döviz kazançlarının üstüne çıkan petrol faturalarını ödemek için, kısa dönemli 
‘dolar” cinsinden borçlanmak ve bu borçları ödeyip yeniden borçlanmak için 
eski, uzun vadeli borçlara dayanan yatırım programlarını, döviz kontrollarını 
askıya almağa, ithal ikameci sanayileşme politikaları yerine, kısa vadede döviz 
getiren turizm ve ihracat hamlelerine doğru yöneldiler. Bu kalkınmasını planlı 
ekonomiye ve benzeri araçları kullanmağa bağlamış ülke gruplarını, zorunlu 
biçimde, “liberal” olması veya bu yola girmesi demekti.

Böylece, Vietnam Savaşının yarattığı, ABD ödemeler açığının ve petrol 
krizleri tetiklediği devletlerin aşırı borçlanma yükleri, IMF’in bu borçlanmayı, 
karşılayamayarak alanı tamamen uluslar arası bankacılığa (sermayeye) 
bırakması, 1980’Ierde, dünya finans sisteminde temel kurumlan ve kuralları 
değiştirdi. 1989’da ünlü Berlin Duvarı aniden yıkıldı. Sosyalizm ile Kapitalizmi 
ayıran 40 yıllık bu sembolik duvar, Sovyet sosyalizminin “planlama”, ekonomik 
başarısızlıklarıyla mı yıkıldı; bilişim-iletişim alanında yaşanan ve duvarı elektro

yaratamayan OPEC (1960’da kurulmuştur) yani hepsi ABD kontrolünde olan Suudi, İran Şahı, 
Venezüella gibi ülkeleri mi, ABD'ye rağmen ini petrol fiyatlarını artırdılar yoksa onun isteği ile 
mi bu gerçekleşti? Sonuçlar neyi gösteriyor?
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manyetik dalgalarla aşan gelişmeler mi sistemi dışarıdan çökertti,21 bu soruları 
bugünden cevaplamak henüz pek kolay görünüyor. Yukarıda GOSPLAN’la ilgili 
birkaç ihtimali belirtmiştik.

ABD ve tüm Hayek’gil Batı Dünyasının en önemli entelektüel veya 
siyasi yanılgısı da, bu noktada belirdi: Sistemleri, çok kaba iki zıtlık olarak 
düşünüyorlar ve bunların karşılıklı ilişkilerini bir “sıfır toplam oyunu” (zero-sıım- 
getme) şeklinde algılıyorlardı. Sosyalizm kurulunca, o alanda piyasalar siliniyor; 
sosyalist sistemler çökünce de yerini hemen piyasalar alıyordu; birinin kaybı, 
ötekinin kazancıydı. Bunu yanlış olduğu, 1990'dan sonra, Sosyalizm, SSCB’dc 
çökünce, siyaseten başıboş kalan 15 devletin her birinin, Mafiozi stili küçüklü, 
büyüklü siyasi yapılara dönüştüğü görüldü. Çünkü, bir devlette kapitalizmin 
alt-yapısı, hukuk-miilkiyet sistemleri sağlam bir şekilde bünyede yer almıyorsa, 
piyasalar, ancak temel mallarda karaborsacı bir ultra-lüks tüketim alanına hizmet 
edecektir. Çin, devleti veya şimdilik onu temsil eden Komünist Partisini ortadan 
kaldırmayarak, bu hataya fazla düşmedi. Zaten, Çin yaklaşık 2.500 yıldan beri 
devam eden bir devlet yapısına sahipti; belki de tarihin en eski devleti. Roma ile 
yaşıt. Roma İmparatorluğunun üstünde kaç tane devlet kuruldu? Oysa, Çin en 
zayıf, kargaşa ve iç savaşlar döneminde bile, devletin özünü korumayı başardı; 
Çin’i fethedenleri bile (13. Yy Moğol istilası) özümseyip Çinlileştirmişti.

Avrupa’da Sovyet türü sosyalizmin tamamen tasfiyesi, 1970’lerin sonunda 
başlayan (1978), Komünist Partisi kontrolündeki “planlanmış” bir Çin usulü, 
“liberalizm” açılımı artık dalgalı kurlarla yaşamayı öğrenmiş uluslar arası 
sermayeyi, uluslar arası para ve sermaye piyasalarını coşturdu. (Daha doğrusu 
bu coşkunluk, sistemde, patlamasını tartıştığımız ünlü “balon” u şişirdi). Devrim 
hareketleri, komünist22 veya ulusalcı formlarıyla, geride kalmış görünüyordu.

Dünya siyasetinin ve NATO’nun kabusu Almanya birleşmesi gerçekleşmiş, 
Avrupa da birleşip, Avrupa Birliği (AT) haline gelmişti; 50 yıllık hayal tek paraya 
da (euro) geçilmiş, temel döviz (key currency) çeşidi artmıştı. Çin, Kapitalist 
Sistem için can düşmanı değil can simidiydi. Dünyanın 20. YY fabrikası

21 Sovyetlerin, Petrol Krizi ile döviz gelirlerini artması karşısında bu fonları, üretim-alt yapısını 
yenileyecek biçimde kullanamayıp, Afgan Savaşı, Angola Savaşı gibi dipsiz kuyulara döktüğü, 
içine girdiği krizden ne Gorbaçov’uıı "Glasnost ve Prestroyka”sının kurtaramadığı bilinir. Oysa, 
bu krizler, Asya kaplanlarını yeni bir sanayi boyutuna getirmişti. Rusya da Türkiye gibi, bu 
fırsatı değerlendiremedi. Sovyetlerin kendiliğinden çözülmesinde, yıllarca dış dünyadan izole 
edilmesine rağmen, iletişimdeki gelişmelerle dünyadan haberi olan halk kitlelerinin, aslında, 
kendilerine sürekli iş ve temel hizmetleri sağlamış bu rejimi savunmaması, pasif kalması da rol 
oynamış olabilir mi?

22 Böyle bir ifade kullandık, ama son yıllarda, Mao’cu gerillalar, krallığı devirip sosyalist 
bir cumhuriyet kurdular. Hindistan’ın iç bölgelerinde hala komünist gerillaların faaliyet 
gösterdiğini biliyoruz. Güney Amerika dağlarındaki gerillalar, ormanlarda, güçleri azalsa da 
yaşıyorlar ve Chavez gibi tiplerle iktidara taşınıyor, ama bu devrim değil demokrasi sayılıyor. 
Bizdeki PKK’nııı Marxist-Leninist olduğunu iddia ettiğini unutmayalım.
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(workshop of the world)23 Çin, başta ABD olmak üzere, tüm dünyaya karşı 
ödemeler dengesi fazlası yaratıyorken, çok da hızlı büyüyordu. Fakat bu fazla 
dövizlerini yani ABD’den kazandığı dolarları, yine ABD’nin Hazine kağıtlarını 
alarak, ABD’nin cari açığını kapamasına yardım etti: İki devlet arasına iktisadi 
bir işbirliği hatta ortak yaşam (symbiosis) doğmuştu. Kore Savaşında, ciddi 
olarak, atom bombası atmayı bile düşündüğü^4 Çin ile ayrılmaz ve görünmez bir 
Pasifik İttifakı kurduğu bile söylenebilirdi. Her ne kadar, ABD, Çin parasının 
(Yuan) düşük değerli olduğu, (undervalued) ve kendi büyük cari açığı için, bunun 
değerinin yükseltilmesi gerektiğini söylese de, bu çok ciddi bir ihtilaf değil, bir 
aile kavgası sayılmaktadır.

Başta IMF ve özel büyük finans çevrelerinin, uzun zamandır, ısrar ettikleri 
temel politika değişiklikleri, hızla ve kendiliğinden gerçekleşiyordu. Başbakan 
Süleyman Demirel’in 7o cent’e muhtaç dediği Türkiye de, DPT Müsteşarı 
Turgut Özal’ın Dünya Bankasından getirdiği bir dizi liberalleşme önlemlerini, 
24 Ocak 1980’de çeşitli kararnameler halinde yürürlüğe koydu25; borçları için 
Paris Kulübünün kapısını çaldı. İran-Irak Savaşı ve ikinci petrol krizi, finansman 
gereğini daha artırdı; bu borç yüküne dayanamayan Meksika gibi bazı ülkeler 
moratoryum ilan ettiler; dünya finans sistemi veya bazılarına göre kapitalizm 
komple çökme durumundaydı. IMF’in görevleri değiştirildi, banka sistemi 
konsolide edildi, yeni kurallar veya esneklikler önerildi; değişim başlamıştı, 
dünya küreselleşmenin yeni bir boyutuna geçiyordu.26

Ancak, sistemin kopartılacak daha birçok bağları vardı. Bunların başında, 
sosyalist olmayan, hatta kapitalizmin kalesi sayılan İngiltere gibi ülkelerde 
bile, refah devletinin gereği sayılan kritik sektörlerdeki (enerji, ulaşım, uçak 
yapım, kimya vb) kamu girişimleri, sağlık sistemleri “özelleştirilmeye” başlandı. 
Devlet yüklerini mi atıyordu yoksa eski klasik devlet tanımına dönerek kendini 
mi küçültüyordu? İngiltere atar da, Türkiye durur mu? Biraz geç başlamakla 
birlikte, 2000’lerde, özellikle AKP zamanında KİT temizliği ve diğer satışlar

23 Sanayi Devrimi sonrasında 19. Yy ortalarında, herkes İngiltere’yi böyle yanılmıyordu; şimdi 
her malı Çin üretmekte, neye elinizi atarsanız “Made in China” damgasıyla karşılaşmaktasınız.

24 Kore Savaşı (1950-53) Pasifik Başkomutanı General Me Arthur Kore’de Çin Orduşarı’nı 
durdurmak için atom bombası atmaya hazırlanırken Başkan Truman tarafından emekli edilmişti. 
ABD, Vietnam için bunu düşünmedi.

25 Bu önlemlerin sivil bir yönetimde yürümeyeceği görüldüğü için, 12 Eylül’de askeri bir darbe 
yapma gereği duyulduğu, bu darbenin sebebini açıklamak için öne sürülen iddialardan biridir. 
Gerçekte, Askeri yönetimin ilk iktisadi kararlarından bir, liberal ekonomi gereği olsa gerek, 
Suudi “El Baraka” İslami finans kuruluşuna çalışma izni vermekti. Hem Yeşil Kuşak hem 
de serbest piyasalar uygundu. Bu konuda Bkz. IMF. İstikrar Politikaları ve Türkiye (Editör: 
Cevdet Erdost), Savaş Yayınları, Ankara, 1982.

26 Aslında küreselleşme için. Büyük İskender’in Doğu seferi başlangıç alınabilir. Bu süreç, her 
dalgada, daha genişleyerek ve derinleşerek günümüze geldi. Bazıları,yanlışlıkla bunu çok yeni, 
teknolojik bir olgu sanıyor.
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gerçekleşmeğe başladı, hala da devam ediyor. Artık taşlan bağlayıp köpekleri 
salmanın zamanı gelmişti.

İngiliz Başbakanı MRS. Thatcher,1987 yılındaki “Big Bang” diye anılan 
Londra borsasında “deregülasyon” (kuralları gevşetmek) anlamında bir seri yeni 
kural açıkladı. İşin özeti, girip, iş yapmanın çok fazla kurala bağlı olduğu bu ana 
borsa27 artık, herkesin girebileceği daha kolay hale geliyordu; dışarıdan oynamak 
mümkün olacaktı. Arkasından, New York Borsası (NYSE) ve diğer borsalar da 
kendilerini açtılar, bilgisayarlarla oynanan NASDAQ gibi yeni borsa türleri de 
gelişti. (Türkiye’de Sermaye Piyasası bu dönemde ortaya çıktı).

A lice İktisadi H arikalar Diyarında

Başka deyişle, “Alice İktisadi Harikalar Diyarına” girmiş bulunuyoruz; ancak 
bu ‘anonim’ eserin yazarı belli değildir; çünkü, “görünmeyen el” artık, sadece 
sınırlı ulusal piyasalarda değil, tüm dünyayı tek bir piyasa haline getirmekte olan 
“küreselleşme” içinde, 24 saat, her mekandadır. Bu serbest oyuncular, artık, her 
bankanın, her iktidarın korkusudur.

Mizah yaptığım zannedilmesin. Gerçekte, artık borsalarda, isteyen “uykusuz” 
birisi, isterseniz kendisine Alice adını takalım, 24 saat, dünyanın dönüş 
istikametinin tersine, Hong-K.ong’dan Şanghay’dan başlayıp. Yeni Delhi, İstanbul, 
Frankfurt ve Londra borsalarından sonra New York’da ve her zaman NASDAQ’a 
oynayabilir, paradan para kazanabilir. Bu paraları ne yapar kendisinin bileceği 
iştir; kazancından vergi almak da, eğer becerebilirse, “ulusal devlet” denen, 
muhakkak vergi dairesi olan bir eski siyasi birimdir, bazıları hala yaşadığını ve 
ilerde yaşayacağını söylüyor. Ancak Darwin’ci “survival” sürecinden başarıyla 
geçerse, tabii...

Şimdi, çoğunun gümrükleri, sadece mal ve sermayeye değil, girişimcilere 
de sonuna kadar açık bir gelişmiş devletler topluluğu ki, bazıları paralarından 
da vazgeçmiş bulunuyorlar, hangisinin tebaası olduğu belli olmayan Alice’den, 
galiba vergi de alamıyorlar. Bunların çoğu AT diyelim, mali (bütçe ve kamu 
borçlanmalarında) konularda, trafikten, sağlık ve çevre korumaya kadar, ulusal 
düzenleme erklerini de bir merkezi bürokrasiye ve onun üstündeki çok-uluslu 
parlamentoya ve bürokrasiye bağlamış görünüyorlar.

Eski komünistlerin bir kısmı, bu Avrupa bloğuna katılmışken, Sovyet Ana, 
(Wikileaks’e göre) bir Mafya devletine, kapitalist oligarşiye dönüşmüş vaziyette; 
yine artan petrol ve metal fiyatlarından rantla geçinmeğe başlamış. Çin ise, yukarıda

27 Klasik anlamda, borsada kimse, ne kadar zengin olursa olsun, kendisi oynamaz, hisselerin 
alım ve satımını, onlar adına, kendilerine “jobber”, “dealer” vb adlar verilen, çeşitli yetkilerle 
donatılmış borsa simsarları yapardı. Mrs. Thatcher ve sonra ABD yönetiminin borsalarda 
yaptığı değişiklikle herkes, daha az kuralla ve borsacıyla, dünyanın her yanından, her saat 
“oyun oynama" imkanı buldu; ancak kumarhane bu kadar oyuncuyu alır mıydı?
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da değindiğimiz gibi, Komünist Partisinin önderliğinde ve gözetiminde, yabancı 
sermaye, girişimci ve teknolojiye sonuna kadar açılarak, sonuçları dünyayı sarsan 
köylü eksenli komünist bir devrim ile çok derin bir Kültür Devriminden sonra, 
tarihin en büyük kapitalist devrimlerinden birini yaşıyor. (Sahi biz Marx’i yanlış 
mı okumuştuk: Komünizm kapitalizmden önce mi, sonra mı geliyordu?) Geri 
kalan ülkeler de, bu küreselleşmede bir şeyler kapma, kendine göre gününü gün 
etme peşinde. Artık plan-program yapmayı kimse düşünmüyor, hatta bilmiyor 
bile.

Bu gelişmeleri, bir taraftan hızla ilerleyen iletişim teknolojisi, öteki taraftan 
“türevler”in (derivatives) miktar ve çeşitlerinin yani uluslar arası sermayenin 
artışı, dünya borsalarda oynayan insanların artışı tetikliyordu yani Marxist 
deyimle“finaııs kapital” in büyük ölçekte paradan para kazanma talebi vardı; bu 
talebin önü açıldı. Pek çok ülke kambiyo tahditlerini, döviz ve sermaye giriş- 
çıkışlarını bir şekilde, kaldırdı veya hafifletti. İşte bütün bunlar, o zaman akut olan 
borçlanma talebini karşıladığı ve 1987 borsa krizini çözdüğü için hayırhah bir 
şeklide karşılanmıştı. Oysa bu yeni kurallar ya da “kuralsızlıklar” (deregülasyon) 
ile kolaylıklar, 2008’deki büyük “balon” krizinin taşlarını düşüyordu.

Yeni İktisadın Havası: İktisadi M eteoroloji İşleri ve “ H urrican  
Lehm an Brothers”

Bir balon olabilmesi için şişebilen bir şeyin içine sıkıştırılmış bir hava veya gaz 
vermek gerekir. Şişebilen balonu dünya para piyasaları ve içine verilen gazı da 
dövizler, daha doğrusu temel döviz olan ABD doları sayarsak (petrol krizlerine, 
Vietnam ve lrak’lara, Afganistan’a rağmen, siyasi gücü, prestiji ve değeri azalsa 
da bu para hala ‘key currency’lerin tahtında oturmaya devam ediyor), bu balon 
petrol krizlerinden sonra, 1980’ler, bu gaz hızlı veya yavaş bir şekilde artmaya 
devam ediyor.

Artışın ölçeğini göstermek için 15 yılın son verilerini ele alalım; bunun için 
global “rezerv” artışlarını ve içinde doların yerini gösterelim: 28 “Rezervler 
1995’de dünya GDP’sinin % 5’ine tekabül eden 1.3 trilyon dolar değerindeyken, 
son verilere göre, rezervler, daha da artan dünya milli gelirinin % 14’üne, 8.4 
trilyon dolara çıkmış yani 3 ’katlanmıştır. Bu rezerv stoku içinde, doların yeri 
2/3 kadar, % 60’ların üstündedir. Uluslar arası işlemlerde (foreign-exchange 
transactions) ise bu değer % 8o’iıı üstüne çıkmaktadır29. Yine uluslar arası banka
28 Bu bilgileri The Economist Dergisinin 6 Kasım 2010 sayısındaki “7V;e Global Monetary System: 

BeyondBretton Woods 2 ” yazısından aldım. Bu veriler de, IMF istatistiklerine dayanmaktadır.
29 Diğer paraların, büyük bir iktisat blok, AT’ın, parası olmasına rağmen yeni doğan Euro, Yen, 

yalnız kalmış Pound ve diğerlerinin, ana döviz olarak doların işlevini göremiyor. Yükselen 
Çin’in parası Yuan da gelecekte aday bir para da olsa, kimse dolardan vazgeçemiyor. Aslında, bir 
IMF parası olarak rezerv sistemi içindeki bir “para endeks basketi olan SDR (Special Drawings 
Rights), bu dünyanın gerçeğini gören J.M. Keynes’in, daha 1944’de ileri sürdüğü “Bancor”
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hesaplarının (deposits) % 60’ı; banka kredilerinin yarısı ve uluslararası tahvillerin 
de (sales of debt securities) yarısına yakını dolar üzerindedir. Unutmayalım ki, 
ABD bugün, dünya GDP’sinin % 24’ü kadar bir büyüklüğe sahipken, bu 30 yıl 
önce % 40Mardaydı...Bugün dünya rezervleri ABD GDP’sinin % 60’ı kadarken, 
2020’de % 200’ne, 2035’de ise yaklaşık % 700’ne çıkacağı tahmin edilmektedir.” 
Başka bir deyişle ABD doları, ABD’nin ekonomik gücüne ters orantılı bir şekilde 
temsil ediliyor. Neden?

Mundell’in önerdiği cinsten dünyada tek para olmazsa, bu rezerv sorunu 
devam edecektir.30

ABD doları, altınla bağım koparınca, hem içte (FED tarafından) hem de dıştaki 
para-kredi mekanizmalarında üretilmesi kolaylaştı. Özellikle, her gün çeşitleri ve 
miktarları artan dolar üzerindeki (denominated) türevler yani derivatifler de, bir 
tür merkez bankası, FED gibi, dolar yaratan bir işlev gördü ve dolar seli giderek 
çoğaldı. Bu mekanizmayı anlamak biraz zor, ama kapitalizmin son aşamasını ve 
son banka-yatırım krizlerini kavramak için, bu çok önemlidir.

Önce, gelecek piyasaları “future markets'” hakkında bir fikir verelim. Diyelim 
ki, emtia (mal, commodity) piyasasında, birisi, 2015 yılı hasadında elde edilecek, 
bir Kansas buğdayını, bu günden satın alıyor. Satıcı, o fiyatı kendi şartlarına göre 
uygun görmüş, alıcı da o zaman, yani 2015’de buğdayın daha yüksek olacağını 
ve kar edeceğini varsaymıştır. Bu bir satış senedidir; dolar üzerinden tanzim 
edilmiştir ve hamiline muharrer yani el değiştirebilir. Aslında dar anlamda (Mİ) 
bir para yaratılmış da oluyor. Şimdi bu senet, iskonto edilebilir, sigorta edilebilir 
(hedge), buna dayanarak başka senetler-türev (derivatives) yaratılabilir ki, 
sonunda, diyelim 1.000 dolarlık bir kağıt, bir yıl sonra 3.000 kiralık bir kağıda 
ve hareket hızına bağlı (velocity) daha da büyük bir işleme hacmine sebep 
olabilir. Böyle, yüzlerce çeşit piyasadaki binlerce çeşit kağıdın, elden ele geçerek, 
özellikle, Lehman Brothers gibi yatırımcı kurumlar tarafından “yönetildiği” 
düşünülürse, bu kurum veya bankaların elinde, ABD milli geliri kadar “nominal” 
kağıt birikmesi anlaşılabilir. Aynı zamanda, bu şişmiş kurumların patladığı (bııst

denen para birimini andırsa da, pratik olmadığı ve benimsenemediği için ciddi bir alternatif 
olamıyor. Dolar 1914’de uluslararası bir para değilken, 1925’de Sterling’in yerini almıştı. 
Gerçek anlamda, modem “emperyalizm”, askeri güçten ziyade paranın ve ileri teknolojinin 
üstünlüğüne dayanmaktadır. Bu konularda, Bretton Woods ve bu sistemin çözülmesi için Bkz. 
E. Tiirkcan, “IM F’nin Kökenleri" ve “Bretton Woods Sisteminin Çözülme Süreci", IMF. İstikrar 
Politikaları ve Tiirkive (Editör: Cevdet Erdost), Savaş Yayınları, Ankara, 1982 içinde ss. 1-54 
ve ss. 67-91.

30 Dünyada tek para olması için de tek devlet veya otorite olması gerekir ki, şimdilik, çeşitli 
birleşmeler ve tek süper güce rağmen, henüz bir ütopya görünüyor. Gerçi, BM ’de devlet sayıları 
ve milli paralar artmış görünse de, 20. Y y’ın sonuna kadar yaşayan bazı büyük paralar, DM, FF 
vb artık yok. İlerde, sadece elektronik b ir“kaydi para” ile mi dünya idare edecek, bilemiyorum. 
Elektronik para için Bkz. E. Türkcan, “Sanayi Ötesi Toplumda Para, Emek ve Devlet", Toplum 
ve Bilim. No: 53, Bahar, 1991.
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or bıırst) yani çöktüğü zaman da trilyonların nasıl havaya karıştığı da anlaşılır. 
Tabii, herkes bu kadar paranın nasıl olup da kaybolduğunu, bunu kimin yediğini 
anlayamaz.

Bu kadar parayı birkaç banka müdürü hatta devlet bütçeleri bile yiyemez. 
Fakat, devlet bütçeleri bu sistem içinde, bankaların ölmesi, bazı tasarrufların 
yok olmaması, ama, en önemlisi bu “kapitalist” sisteme itimadın tamamen 
kaybolmaması için, sistemin “kara delik”lerine para akıtabilir, bu ayrı bir 
konudur. Unutulmaması gereken, tarih içinde hemen her krizin başlama ve 
hızla yayılmasında “tüketicinin” ve buna bağlı olarak yatırımcının itimadının 
kaybolması, kendini geriye çekmesi en önemli faktördür.

Bu krizden, reel ekonomi, üretim-istihdam nasıl zarar görür? Aslında, bu 
batıştan bazı büyük sermayeler de zarar görüp buharlaşsa bile, ne fabrikalar ne 
de yollar haritadan silinmez. Hatta balonla havaya uçan o sermayeler de Aktiftir, 
yani yoktur;31 çok da ağlamağa gerek yoktur. Şimdi bu patlama mekanizmasına 
yakından bakalım. Burada, finans balonunun nasıl veya kim tarafından patlatıldığı 
önem kazanıyor. Herkes bilir ki, bir balon fizik-teknik sınırlarına erişince 
kendiliğinden patlar, ama yine de bir iğne, bir dış etki vardır. Bu genelde, üretici- 
reel sektörden, tüketiciden kaynaklanır ve dönüp, tüketici ve yatırımcıyı zedeler.

Son, 2008 krizi, ABD’de, klasik bir ipotek (mortgage) sürecinden doğdu. 
İnsanların, şişen bir gelir dünyasında, Keynesian “gelecek hakkında iyimser 
tahminleri”, onları, uzun dönemli borçlanmalara yani, evlerini daha büyük evlerle 
değiştirmeğe, ikinci bir ev, daha iyi bir araba vb almağa sevk etti. Yatırımcılar da, 
bu talebi görünce daha büyük miktarda konut üretmeğe (arz) etmeğe başlarlar ki, 
bu yatırımların doğası, karar verilip de ürün ortaya çıkıncaya kadar birkaç yıllık 
bir sürenin geçmesi ve o zaman zarfında talep şartlarının da değişmesidir. Bu 
süre içinde, gelirler azalmış veya Keynesian anlamda tüketici ve yatırımcıların 
“gelecek hakkmdaki tahminlerinin kötümserliğe” dönüşmüş, hükümet büyük 
bütçe açıklarım finanse etmek için daha büyük miktarda (daha yüksek faizle) 
borçlanmağa başlamıştır. Daha yüksek faizle çıkan kağıtlar, daha öncekileri 
“iskonto” etmiş, değerini azaltmıştır.

Tüketicini geliri azalınca, istihdam düşünce ipotek borçlarını ödememeğe 
başlarlar. Birkaç kişinin ödememesi, gündelik bir vakadır, ama on binlerce 
kişi ödemeyince tüm bankaların bilançoları sarsılır, onlar da bunu daha büyük 
kredi kuruluşlarına aksettirirler. Bu daralma diğer sektörlere de yansır ve hava 
tahminleri hızla değişir, banka ve firma iflasları, sermaye piyasalarını etkileyerek 
endeksleri hızla aşağı çeker. İnsanlar, eğer kalmışsa, üç beş kuruş tasarruflarını 
çekmeğe, başka varlıklara döndürmeğe çalışınca küçükten başlayıp, büyüklere 
doğru bankalar, finans-yatırım kuruluşları çökmeğe başlar. 2008 Krizinde Lehman

31 Atti la  Ilhan’ın o güzel dizilerini, onun ruhunu kızdırma pahasına biraz değiştirirsek:
“Nice sermayeler sevelim, zaten yoktular... "
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Brothers sistemi gibi çok büyük bir balon patlayınca, dünyanın her tarafından 
yankılandı ve hala da, sorunlar çözülmüş değil, çünkü kriz yaratan her unsur 
yerinde duruyor ve hükümetler, hasar giderme dışında, sistemi düzene sokacak 
fazla bir önlem de al(a)mıyor. Mali kurallar bir kez kaldırılınca, yeniden düzeni 
kurmak çok güç oluyor.

Şimdi iktisatla meşgul herkes, para kazanan, analiz yapan, ders veren, ders 
alan, bir iktisadı, bir bankayı yöneten ve iktisaden yönetilen herkes “hava” 
tahmini yapmakla meşguldür: “Bugün faiz ne olacak? dolar indi, Euro bindi, 
borsa yükseldi; üç vakte kadar, dolar yükselir, borsa biraz düşer, bu hafta her 
şey güneşlik görünüyor, yola çıkabilirsiniz vb.” Artık iktisat bir hava tahmin 
raporuna dönmüş bulunuyor. Başka bir deyişle, siyaset sistemleri, yeni iktisat 
düzeni (sizliği?) kendi yarattıkları Frankestein’lar tarafından boğuluyor (mu)? 
Acaba, planlarda Frankenstein yaratabilir mi? Bunlar iktisat teorisindeki büyük 
paradigma değişikliğinin getirdiği temel sorular. Ancak, günümüz iktisat teorisi 
bunlara cevap verebilir mi?

İktisat teorisinde paradigmanın nasıl değiştiğini anlamak için, Nobel İktisat 
Ödülleri kazanan iktisatçıların niteliklerini, son 41 yılda (1969-2009) ne yönde 
değiştiğini, konularına ve temel katkılarına bakarak da anlayabiliriz. (Bunun 
için EK 2 ’e bkz.) Bir başka gösterge de, iktisat bölümlerinin müfredatındaki 
değişmelerdir. Ben böyle bir inceleme yapmadım; bir yerlerde yapılmıştır. Ancak, 
kendi yakın çevremden, 3-4 üniversiteden bildiğim kadarı, artık büyüme kalkınma 
konularının, planlama tekniklerinin, hatta iktisat tarihleri ve düşünce tarihlerinin 
ya yok edildiği ya da geri planlara çekildiği, derslerin azaltıldığı şeklindedir. 
Üniversite (daha doğrusu bizdekiler) iktisadi hayatın paradigmasını belirlemez, 
aksine, iktisadi hayat üniversite eğitiminin içeriğini, eğitimin çerçevesini belirler.

Sclıum peter’gil K apitalizm  Yorumu

Bu krizlerin, şimdi kimsenin fazla hatırlamadığı bir başka, bence daha gerçekçi 
bir açıklaması daha vardır: Uzun dalgalar. “Sol” iktisatçılar Marx’a (sınıfsal) ve 
biraz da Keynes’e (bütçesel) dayanıp analiz yaparken, liberal takım, piyasaları 
“bozan” kötü firmalar, yöneticiler, kuralsız muhteris oyuncular ve denetim 
mekanizmaları üzerinde duruyorlar. Yani kriz herkesin kendi mezhebine göre 
yorumladığı bir muzdur: Solcular kapitalizmin temel hastalığı olduğunu, bu kez 
artık ölümcül bir şekilde geldiğine inanır.32 Liberaller, (eğer, sağda solda biraz

32 Lev Troçki 1. Savaştan sonraki Avrupa'nın M arx'm öngördüğü kapitalizmin nihai çöküşüne 
geldiğini düşünüp Nikolay Kondralief’den parti için, bu konuda bir görüş vermesini istedi. 
Çünkü, Troçki uluslar arası komünist devrimin olgunlaştığına inanıyor ve “bilimsel” kanıtlar 
istiyordu. İşin politik merkezi, dünya proletarya devrimi mi, (Stalin’in) tek ülkede sosyalizm 
mi, tartışması idi. Kondratief bunu kabul etmedi, kapitalizmin bu dalgada dibe vurup yeniden 
yükseleceğini görüyordu. Sonrası biliniyor: Troçki, ona bir Sibirya gidiş bileti aldı; Stalin de 
Troçki’ye İstanbul’a bir vapur gidiş bileti verdi...
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kaldıysa) tüm piyasaların, yeterince, serbest olmadığı için, kapitalizmin rahat 
çalışamadığını düşünür, devletçi, hatta Keynesci müdahale uygulamalarından 
şikayet eder. Muhalefet, iktidar partisinin ekonomiyi kötü yönettiğini, iktidar dış 
dünyadaki dalgalanmayı öne sürer.

Schumpeter’in Kondratief’ten alıp, teknoloji bazında yorumladığı uzun 
dalgaların yükselip- inişini, bu yazının çerçevesinde incelemek mümkün değildir. 
Bununla ilgili tablolar, yorumlar için başka yerlere bakmak gerekir.33 Ancak, 
kısaca birkaç husus belirtilebilir ve yukarıdaki anlatılanlarla da, belki bir bağ 
kurulabilir; bir deneme de biz yapalım.

ABD’nin Vietnam yenilgisine isabet eden 1970’lerin ortası, belli bir 
(Keynesian) refah ve kalkınma çağının sonuna işaret ediyordu. Bu sebep miydi, 
sonuç muydu? Savaştan bu yana yaklaşık 30 yıl (1945-1975) geçmiş yani 54-60 
yıl tahmin edilen bir Schumpeter uzun dalga çıkışı sona ermiş, dibe vurmuştu. 
Teknolojik olarak da, petrol krizleri, içten patlamalı motor devrinin en yüksek 
noktasına geldiğimizi, enerji-sakıngan teknolojilere geçmemiz gerektiğini 
hatırlatıyordu. Artık, bilinen eski ürünler ve fabrikalar (üretim teknolojileri) bile 
çok farklı olacaktı. Bu kez, Japonlar, Amerikalıya otomobil yapmayı öğretecekti.

Bazı Schumpeter yorumcularına göre, uzun dalga dibe vururken yeni 
teknolojilerin devreye girmesi için bu icatların bir yerlerde olması gerekir; bir 
kısmına göre de, bu yeni kriz, (talep) baskısıyla icatlar yapılmaktadır. Bu sorunu 
teorisyene bırakalım. Bizim için önemli olan, mikro elektronikteki, transistor 
teknolojisindeki “core” teknolojiler, hem iletişimde hem de ürün ve üretim 
teknolojilerinde yani tüm sektörlerde hissedilen, demet “cluster” etkileri yaptı. 
Borsaların “deregüle” olmasını sağlayan faktörlerden birisi, iletişim devrimiydi. 
Yeni ve ucuz elektronik ürünleri, piyasaların açılmasını sağlayan bir “tüketici 
devriminin” anahtarıdır.

Bu yeni uzun dalgayı Doğu Asya Kaplanları yakaladı, daha doğrusu önlerine 
gelen dalgaya binip, teknolojik bir “surf” yapmaya başladılar. Eski teknolojiler, 
eski şirketler değer yitirdi ve Çinliler bu fırsatı kaçırmadı. Yeni teknolojilere 
sıçramak için eski teknolojilerin iyice yeni bünyede hazmedilmesi gerekir. 
Japonlar, sanayi organizasyonu ve robot kullanımındaki üstünlükleriyle; Çinliler, 
ilk başla ucuz ve disiplinli emekle dünya piyasalarını ele geçirdiler. Diğer 
kaplanlar da, kendilerine göre emek-yoğun veya teknoloji-yoğun sektörler 
yarattılar ve bu rantlarını daha ileri aşamalara geçmek için birikimlerine kattılar. 
Bu arada, günlük “hava raporlarını” izlediklerinden hiç kuşkunuz olmasın.

Yeniden Planlar-H ayaller K urm ak M üm kün mü?

O halde, insanlar, kalırsa ulusal devletler, piyasalar, her türlü yatırımcılar yani 
tüm dünyamız bundan böyle, her gün haberlerden önce veya sonra okunan hava
33 Bu konuda Bkz. Türkcaıı, “Bilim, Teknoloji ve Politika ’, IV. Bölüm.
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raporları yanı sıra, iktisat hava raporlarına bakarak, günlük, birkaç günlük veya 
en uzun haftalık tahminlere34 göre mi yaşayacak, yatırım yapacak veya önünü 
görecektir? Temel değişkenler, faiz, döviz ve borsa endeksleri mi olacaktır? Artık, 
büyüme hızı, istihdam, gelir dağılımı, refah devleti, ikincil önemde, iktisadi 
analizinin dipnotları olarak mı hatırlanacaktır? Yoksa, yeni bir planlama anlayışı, 
(tekniği olmayabilir) yani yeni uzun dalganın paradigmasına uyan bir yaşam tarzı 
mı doğacaktır?

İnsanlar belirsizlikten rant yapabilirler, ama hep belirsizlik içinde yaşamak 
da, pek insan tabiatına uygun sayılmaz. Devlet ve benzeri örgütlenmeler bu 
nedenle doğmuştur; insanın geleceği hakkında bazı güvenceler sağlamak, kaos 
yerine düzeni getirmek. Tabii, piyasalar özgürlüktür, ancak Adam Smith’den beri 
de bazı kayıtlamalar da mevcuttur. En önemlisi, piyasalar yenilikleri, fırsatları 
hemen değerlendirebilir, fakat kendi yarattığı krizleri öngörüp engelleyemez; bir 
emniyet yastığı sunamaz. Plan ise, (eski usul uygulamasıyla) belli bir zeminde, 
belli varsayımlarla 4-5 yıl için önünüzü görmenize yardım ederek, bir tür güvence 
yaratabilir, ancak planlar yenilikler, ani fırsatlar için katı bir giysi sayılabilir.

Ancak, Çin örneği, G. Kore örneği ve diğer başarılı piyasa uygulamalarıyla 
bilim ve teknoloji politikaları yöntemlerini harmanlamak,yeni birplan paradigması 
geliştirme zamanı gelmiştir. Kuşkusuz, bu planlar, mal üretimi veya yatırım 
bazında, sektörlere, yıllara sari değiştirilemez hedefler belirleyemeyecektir. Peki, 
neler belirlenecek ve neler yapılacaktır. Bunları şimdilik ben de bilemiyorum, 
ama bir ihtiyacı saptayıp, herkesi bu sorunu düşünmeye davet ediyorum,

34 Bu metafora, işin esprisi olarak, günümüzde yeniden moda olan modem falcılığı, astrolojiyi 
de ekleyebiliriz. Gazeteler ve TV ’Ier iktisat veya artık bununla eş-anlamlı olarak, borsa 
analistlerinin yanı sıra, bu falcılara veya astrologlara da, programlarında yer vermelidirler.
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EK -  iktisat Nobel’i Kazananların Çok Kısa Bilimsel Profilleri35

{İktisat N obel’i 1969 yılından beri verilmektedir. Burada, ödiilii alanların, 
hangi konuda buna layık görüldükleri listelenmiştir. Pek tabii ki, burada ödülün 
"resmi" gerekçesi He bu ünlü iktisatçıların, hayat boyunca uğraştıkları veya 
kamuoyunda bilinen özellikleri arasında bir fark  olduğunu ifade etmemiz gerekir.)

1. (1969) Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen
Bu iki isim ekonometrinin kurucuları arasındadır. Jan Tinbergen, bu bilgilerini, 

kalkınma ve plan yapmak için de kullanmış, Türkiye’de DPT’nin ilk müşaviri de 
olmuştur. İktisadi kalkınma ve planlama konusundaki kitapları, yeni deneyime 
giren ülkelere yol gösterdi.

2. (1970) Paul Samııelson
Samuelson belli bir kuşağın ders kitabı olarak okuduğu eserlerle bilinen 

iktisat analizlerini matematikleştirmiştir, ama gerçek makro ve mikro sorunlar 
çerçevesinden kopmamıştır.

3. (1971) Simon Kuznets
Kalkınma iktisadını tanımlayan, onun karşılaştırmalı milli gelir istatistiklerini, 

kalıplarını kuran çok önemli isimlerinden biridir.
4. (1972) John Hicks ve Kenneth Arrow
Genel denge ve refah teorisine yaptıkları katkılardan, aslında mikro teoriye 

yaptıkları büyük katkılardan dolayı ödül almışlardır
5. (1973) Vassily Leontief
Girdi-Çıktı analizini geliştirip, birçok alana uygulayarak, modern planlamayı 

ileri götüren ve kolaylaştıran bir alet haline getirmiştir.
6. (1974) Gunnar Myrdal ve Friedrich Von Hayek
Von Hayek, sosyalizme ve planlamaya başından beri karşı durmuş, ama siyasi 

iktisat geleneği içinde kalarak piyasaları savunmuş; refah, demokrasi ve serbest 
piyasaların birbirini tamamladığını söylemiştir. Gunnar Myrdal ise kalkınma 
iktisadını kuranlar arasında yer alır.

7. (1975) Leonid Kantorovich ve Tjalling Koopmans
İki iktisatçı da matematiksel iktisadı geliştirenler arasında sayılırlar. Ayrıca, 

sosyalizm ve piyasa ekonomilerinin karşılaştırılması vc iktisat felsefesine 
katkıları da önemlidir.

8. (1976) Milton Friedman
Keynesciliğin karşıt okulunun ve Moneratizmin modern kurucusudur.
9. (1977) Bertil Ohlin ve James Meade
Meade ve Ohlin modern dış ticaret teorisinin kurucuları arasındadır; bu alanı

35 Burada, Büyükakın, Bülbül ve Çakır tarafından hazırlanmış “N obel’in İzinde İktisat Kuramının
Gelişimi” İstanbul Ticaret Odası, Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları, Yayın No. 2010-50,
İstanbul, 2010 başlıklı eserden yararlandım.
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Ricardo’dan sonra yeniden büyüme ve Keynesciliğin modern koşullara göre 
yeniden tanımlamışlardır.

10. (1978) Herbert A. Simon
İktisadi organizasyonların karar alma süreçleri konusundaki çalışmalarıyla 

ödül almıştır.
11. (1979) Theodore Schultz ve Arthur Lewis
Kalkınma iktisadına ve azgelişmişlik olgusunun tanımlanmasına katkılarıyla 

almıştır. Schultz da tarım iktisadı ve beşeri sermaye alanındaki çalışmalarıyla 
ödül almıştır.

12. (1980) Lawrence Klein
İktisadi dalgalanmalar ve iktisadi politikaların analizinde kullanılan 

ekonometrik modeller ortaya çıkartması ve bu modelleri uygulamasıyla ödül 
almıştır.

13. (1981) James Tobin
Keynesien makro iktisadı daha rafine hale getirdiği için bu ödülü almıştır.
14. (1982) George J. Stigler
Mikro iktisadı “bilgi ekonomisi” kavramı etrafında yeniden yorumladı.
15. (1983) Gerard Debreu
Genel denge, optimal kaynak dağılımı ve böylece refah iktisadına Arrow ile 

birlikte büyük katkılar yaptığı için.
16. (1984) Richard Stone
Milli gelir hesaplamaları için milli muhasebe sisteminin kurulmasını sağlayan 

analizlerle.
17. (1985) Franco Modigliani
Makro ve mikro iktisada, sermaye teorisine katkılarıyla.
18. (1986) James M. Buchanan
Kamu tercihleri teorisi ya da yeni politik iktisadın kurucusu olarak.
19. (1987) Robert Solow
İktisadi büyümeyi belirleyen faktörleri, toplam üretim fonksiyonu yoluyla 

ayrıştırma ve toplam verimlilik ölçümlerine yaptığı katkıları ve teknik ilerlemeyi 
iktisat ölçümüne sokmasıyla bu alandaki bilgilerimizi derinleştirmiştir.

20 (1988) Maurice Allais
Matematiksel iktisadı Walras-Pareto çizgisinde genel denge teoremi 

çerçevesinde geliştirdiği için
21. (1989) Trygve Haavelmo
Ekonometriye ve sermaye teorisine katkılarıyla
22. (1990) Harry Markowirtz ve Merton Miller ve William Forsythe 

Sharpe
Markovvitz’in portföy kuramına ilişkin çalışmaları ile Miller’in işletme 

finans kuramına ilişkin çalışmaları ve Sharpe’ın Pazar denge kuramına ilişkin
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çalışmaları, borsayı, finansı, muhasebenin yanı dalı olmaktan çıkarmış ve iktisat 
bünyesine sokmuştur.

23. (1991) Ronald Coase
İşlem maliyetleri kavramını yaratıp geliştirdiği için
24. ( 1992) Gary Decker
Sosyal sorunları ve insan davranışlarını matematik dilini kullanarak iktisat 

biliminin kuramsal çerçevesine sokmasıyla.
25. (1993) Robert Fogel ve Douglass North
İktisat tarihi alanında ekonometrik-kantitatif yollan kullanan “kliometri” ya 

da yeni iktisat tarihi ekolünü kurmalarıyla.
26. (1994) John Harsaııyi ve John Forbes Nash ve Reinhard Selten
Oyun teorine olan katkılarıyla
27. (1995) Robert E. Lucas, Jr.
Rasyonel beklentiler hipotezini geliştirip makro iktisat analizini değiştiren 

çalışmalarıyla
28. (1996) James Mirrlees veVVilliam Vickrey
Asimetrik bilgi koşullarında güdülerin iktisat teorisine köklü katkılarından 

dolayı
29. (1997) Robert C. Merton ve Myron Sclıolcs
Türev ürünlerinin değerlerinin hesaplanmasına yaptıkları katkılardan dolayı
30. (1998) Anıarya Sen
Refah ekonomisine, kalkınma iktisadına ve teknoloji seçimine katkılarından 

dolayı
31. (1999) Robert Mundell
Optimum para alanları teorisi ve sermaye hareketleri konusundaki 

çalışmalarıyla
32. (2000) James Heckman ve Daniel İVIcFadden
Hane halkı ve bireylerin iktisadi davranışlarının deneysel analizleriyle ilgili 

mikro-ekonometri araştırmaları, rassal fayda modellerini geliştirilmesi,
33. (2001) George Akerlof ve Michael Spence ve Joseph E. Stiglitz
Asimetrik bilginin iktisadi uygulamaları üzerine yaptıkları çalışmaları

sonucunda
34. (2002) Daniel Kahneman ve Vernon L. Smith
Psikoloji alanındaki gelişmeleri, özellikle de belirsizlik ortamında birey kararı 

ve değerlendirmesine ilişkin olanları iktisat bilimine entegre etmesi...ampirik 
iktisadi analizde, özellikle alternatif piyasa mekanizmalarında laboratuar 
deneyleri geliştirmesi... davranışsal ve deneysel ekonomi alanındaki katkıları 
nedeniyle.

35. (2003) Robert F. Engle ve Clive W. J. Granger
İktisadi zaman serilerinde, özellikle zaman serilerinde gözlenen oynaklık
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(volatility) ve durağanlık (stationary) kavramlarının ilk kez ortaya atılması... 
kointegrasyon modellerinin kurulması hakkında yapılan çalışmalar nedeniyle.

36. (2004) Finn E. Kydland ve Edward C. Prescott
İktisadi politikanın zaman tutarlılığı ve konjonktür dalgalanmalarının 

arkasındaki sürükleyici faktörlere yönelik analizleriyle dinamik mikro iktisadın 
gelişimine yaptıkları katkılardan dolayı.

37. (2005) Robert Aumann ve Thomas Schelling
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Merkezi İktisadi Planlamanın Geçmişi ve 
Geleceği Üzerine Bir Deneme

Oktur Tiirel*

1.
Bu deneme dünya ekonomilerindeki merkezi iktisadi planlama (kısaca M İP) 

deneyimi üzerindeki kısa ve özlü bir gezintiden sonra, MİP’in gelecekteki işlev 
ve biçimlerini tartışmayı amaçlıyor. Konunun sınırlarını baştan çizebilmek için, 
iktisadi alan dışındaki planlama eylemlerini ve iktisadi alanda yer alan kısa 
dönemli talep idaresi ve düzenleme (regulation) sorunlarını inceleme dışında 
bıraktığımızı belirtmeliyiz. MİP’le ilgili değerlendirmelerimizde Türkiye’deki 
gelişmelere spesifik bir vurgu da konulmayacak. Ancak Türkiye’de planlamanın 
“efsanevi” ilk yirmi yılını (1960-80) izleyen çözülüşüne değineceğiz; çünkü bu 
çözülüşün öyküsü, neoliberal ideolojinin başatlığı altında MİP’in küresel ölçekte 
etkisizleşmesinin öğretici bir örneği.

Denemede ileri süreceğimiz tezlerin başlıcalarından biri, kapitalist 
ekonomilerde MİP’in II. Dünya Savaşı sonrası siyasal ve iktisadi konjonktürünün 
özel bir tezahürü olduğudur. Keynesgil Altın Çağ (1945-73)’daki başlıca 
toplumsal gelişme projelerinin sınıfsal tabanı ve bu projelerin uluslararası sınır 
şartları ortadan kalktığında, MİP’in nesnel temeli de hasar görmüştür. Bu durum, 
Johnson’un deyişi ile “piyasa-akılcılığı”nın antitezi olan “plan-akılcılığı”nın bir 
daha tarih sahnesine çıkamayacağı anlamına gelmemektedir. Kapitalist dünya 
ekonomisinde kendilerini yapısal dönüşüm yolu ile yeni bir konuma yükseltmek 
isteyen ülkelerin burjuvazileri, görece uzun bir süre için plan-akılcı modeli farklı 
bir kurumsallaşma bağlamında benimseyebilir; ancak bu tutumun Keynesgil Altın 
Çağ’daki planlama pratiklerine dönüş sonucunu doğurmaması ve söz konusu 
ülkelerin birkaç onyılda büyük gelişmişlik açıklarını kapattıktan sonra “piyasa- 
akılcı” modele dönüş eğilimi sergilemesi güçlü bir olasılıktır. Doğu Asya’da son 
otuz yılda izlenen gelişmeler, bu iddiamızı destekleyen örnekler sunmaktadır. 

Ulusal burjuvazilerin plan-akılcı modele gösterdikleri konjonktürel

* Prof. Dr., ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. Yazar kendisini öğretmeni, amiri, 
meslektaşı ve dostu Prof. Dr. Bilsay Kııruç için hazırlanan Armağan'a  katkıda bulunmaya 
çağıran Dr. Serdar Şahinkaya, N. İlter Ertuğrul ve Mülkiyeliler Birliği yetkililerine, metnin 
hazırlanması sırasında bilgi, görüş ve eleştirilerinden yararlandığı Prof. Dr. Korkut Boratav, 
Dr. Nail Satlıgan ve Prof. Dr. Ahmet Toııak'a, nihai metnin üretimine katkısı dolayısıyla Ergün 
Altuntaş’a teşekkür borçludur. Giderilemeyen tüm yanlışların ve hatalı yorumların sorumluluğu 
yazara aittir, e-posta: oturel@metu.edu.tr
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“sempatimden farklı olarak, MİP geleceğin sosyalist toplumlarında iktisadi 
yönetimin kilit önem taşıyan araçlarından biri olmaya adaydır. Başka bir 
deyişle, MİP’in bundan böyle burjuvazinin değil, emekçi sınıfların ve onların 
müttefiklerinin taleplerinden biri olması beklenir. Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu 
Avrupa’da sosyalist rejimlerin ve onlarla birlikte merkezi planlama sisteminin 
çözülüşü, bu ülkelerdeki MİP deneyiminden gelecek için dersler çıkarmayı 
gerektirmektedir. Biz MİP’in tarihsel mirasını teori ve planlama pratikleri 
düzleminde değerlendirdikten sonra, eski bir sorunsala yeniden değineceğiz: 
Sosyalist ekonomik hesap ve fiyat sisteminin iktisadi planlama süreçlerindeki 
rolü....1 Bu konulardaki çeşitli ve çoğu da işlevsel olan model tasarımlarından 
hangisinin uygulama imkanına kavuşabileceği, sınıf mücadelelerinin ve siyasal 
sürecin sonucunda ortaya çıkacak.

2.
Dünya ekonomisinin II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve 1970’lerin 

ortalarına kadar süren uzun dönemli canlılığı, birbirini tamamlayan üç toplumsal 
gelişme projesine dayanıyordu:2

Kapitalist sistemin gelişmiş “metropol”iinde refah devletini inşa etmeyi 
amaçlayan ulusal sosyal demokratik proje. Savaşın yıkıcı etkilerini en kısa 
zamanda gidermeyi ve / veya metropoldeki göreli az gelişmiş konumlarından 
kurtulmayı amaçlayan kimi ülkeler, bu proje bağlamında MİP’in araç ve 
tekniklerinden yararlandılar. Örneğin Fransa, Hollanda ve Kuzey Avrupa 
ülkelerinde yol gösterici ulusal planlama bir süre için gündeme geldi; Japonya’da 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (MİTİ) yapısal dönüşüm çabalarını yönlendirdi; 
v.b.

Sistemin “çevre”sinde ülkelere özgü gelişme felsefeleri doğrultusunda burjuva 
ulus-devletler inşasını öngören proje (Amin’in deyişi ile Bandung Projesi). 
Savaş sonrasında faşizmin yenilgiye uğratılması ve “klasik” sömürgeciliğin 
sona ermesi, dünya kapitalizmine elverişli ve “uygar görünümlü” bir genişleme 
konjonktürü yaratmıştı. Bu konjonktürde çevre ülkelerdeki halk yığınları, 
sermaye birikimlerini yönlendirmekte etkili olma fırsatını elde ettiler. Söz 
konusu ülkelerde gelişme sürecini başlatmak ve hızlandırmak için yeterince 
güçlü olmayan yerel burjuvaziler, diğer toplumsal sınıf ve katmanlarla işbirliğine 
açık bir tutum sergilediler ve piyasa ekonomisine (yaygınlık ve etkinliği ülkeler 
itibarıyla farklılaşan) kamusal müdahaleleri anlayışla karşıladılar. MİP, bu

1 Yaklaşık kırk yıl kadar önce SBF’de Prof. Kuruç’tan aldığım bir doktora dersindeki dönem 
ödevimin konusu, sosyalist ekonomilerde merkezi iktisadi planlama idi. Bu konuya yeniden 
dönüş, bende geçmişte yaşanan bir semte yıllar sonra dönüşün hüznüne benzer duygular 
yaratıyor.

2 Bkz. Saıııir Amin (2004). Obsolescent Capitalism, Delili. Rainbow Publishers, s. 19 ve Samir 
Amin (1996). “Imperialism and Culturalism Complement Each Other”, Monthly Review 
(Haziran), s. 3.
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ülkelerin çoğunda ekonomi yönetiminin önemli bir öğesi haline geldi.3 MİP’in 
uluslararası ekonomik ilişkiler matriksine hangi değişkenler ve parametreler 
bağlamında müdahale etmek istediğine (bir başka çalışmamızda ele aldığımız 
için) burada ayrıca değinmeyeceğiz.4

Kapitalist sistemden görece özerk ve sermaye birikimini kapitalizm dışı 
yöntemlerle sağlamayı amaçlayan Sovyet projesi. Bu projeyi benimseyen 
ülkelerden Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin 1950’ler ve 
1960’lardaki temel sorunlarından biri, “ekonomik reformlar” yolu ile sosyalist 
planlamayı etkinleştirmek ve plan uygulamasını piyasa mekanizması ile bağdaşır 
hale getirebilmekti.

Anılan üç projenin örtüşmesiyle ortaya çıkan uzlaşı, Soğuk Savaş’ın güçler 
dengesine ve bloklar arası siyasal ilişkilerin giderek yumuşamasına (1970’lerdeki 
delenle) dayanıyordu. Bu uzlaşı uluslararası kapitalizmi sosyalist devrimlerin ve 
ulusal kurtuluş hareketlerinin sonuçları ile birlikte yaşamaya zorluyordu.

3.
Savaş sonrasında Japonya’nın, 1960’lı ve 1970’li yıllarda başla Kore 

ve Tayvan olmak üzere Doğu Asya ülkelerinin hızlı ekonomik gelişmesini 
yorumlayan kimi yazarlara göre, geç (ve daha da geç) sanayileşen bu ülkelerin 
başarılarında “piyasa-akılcılığı” yerine “plan-akılcılığı”nı benimsemeleri etkili 
olmuştur. Johnson’dan küçük değişikliklerle türettiğimiz Çizelge 1, plan-akılcı 
modelde piyasaların işlerliğinin sürdüğünü, ancak piyasalara uyum yerine, önce 
piyasaları genişletmenin amaçlandığını ima etmektedir. Kalkınma hedeflerine 
angaje olmuş ve yetenekli bir kamu bürokrasisi ile cihazlanmış bir devlet, bu 
modelin kilit öğesidir. Plan-akılcılığını uygulamaktan sorumlu aygıtın formel bir 
MİP örgütü olması zorunlu değildir; nitekim Japonya’da bu sorumluluğu MITI 
üstlenmiştir.5

Kapitalist ekonomik ilişkileri veri alan her iki modelde de fiyatlar sisteminin 
şu üç temel işlevi yerine getirmesi beklenir: (i) Ekonomik “hesap” için gerekli 
bilgileri taşıma; (ii) üretim ve tüketim kararlarını yönlendirme; (iii) emek ve 
sermayenin nominal gelirlerini biçimlendirme. Kapitalist bir ekonomide fiyatlar 
sisteminin eş-anlı olarak hem üretimi ve tüketimi, hem de bölüşümü yönlendirdiği

3 Ulusal Kıırluluş Savaşı’nı izleyen ulus inşa sürecinin 1920’lerde başlamasına rağmen, 
Türkiye’nin 1960’larda ve 1970’lerdeki MİP çabalarını bu proje bağlamında mütalaa etmek 
yanlış olmaz. Bkz. Oktar Türel (2004). “Türkiye’de Merkezi İktisadi Planlama Üzerine bir 
Deneme”, Selim İlkin vd. (der.). İlhan Tekeli için Armağan Yazılar. İstanbul. Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları içinde, s. 316-317.

4 Oktar Türel (2004). s. 320.
5 Çizelge l ’i daha geniş yorumlayıp, geç sanayileşen Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu 

Avrupa’daki “reel” sosyalizmi plan-akılcı modelin bir varyantı olarak mütalaa etmek de 
mümkündür.

Bilsay Kuruç’a Armağan 1 1 0 3



açıktır/’ Aşağıda yeniden ele alınacağı gibi, üretim kararlarından ayrı bir alan 
olarak toplumsal siyasetin belirlediği gelir bölüşümünden ancak sosyalist bir 
ekonomide söz edilebilir.7

Fiyatlar sistemi kapitalizmin işlerliği için vazgeçilemeyecek önemde ise, 
üretim ve tüketim kararlarına esas alınacak fiyatlar kümesi nasıl seçilecektir? 
Plan-akılcı modelin de, “piyasa-akılcı” modelin de hareket noktası gerçek hayatta 
karşılaştığımız (fiili) fiyatlar kümesidir. Plan-akılcı model, söz konusu fiili fiyatları 
ekonomik gelişme amaçları için manipüle etmekte, gerektiğinde sübvansiyon 
ve / veya tayınlamaya başvurmakta bir sakınca görmemiştir. Amsden’in deyişi 
ile, bu modelin “fiyatları doğru saptamak” (“getting prices right”) gibisinden bir 
kaygısı yoktur; tam aksine fiyatları bilerek ve isteyerek çarpıtma kaygısı vardır.8 
Oysa “piyasa-akılcı” model, teorik kurgusu nedeni ve etkinlik gerekçesiyle, 
hipotetik tam rekabet fiyatlarını esas almak durumundadır. Ana akım iktisat 
yazınında çoğu kez gölge fiyatlar, kimi zaman da muhasebe fiyatları deyimiyle 
atıfta bulunulan ve tam rekabet vizyonuna uygun bir fiyatlar kümesinin ürün 
ve faktör piyasalarında kalıcı arz veya talep fazlalarına yol açması söz konusu 
olamaz.9 Gerçekte var olmayan, ama hesaben elde edilebilecek bu fiyatlar kümesi 
yerine (rekabetçi olduğu varsayılan) uluslararası mal piyasalarındaki fiyatların 
kullanılması da bir başka seçenek olarak önerilebilir; ancak bu “tarihsel” fiyatlar 
da piyasa kusurlarının yol açtığı çarpıklıklardan arınmış değildir.

6 “Gelirler üretim kararlarından koparılamayacak piyasa işlemleri sonucunda ortaya çıkar” 
(Ludwig von Mises (1951). Socialism, New Haven. Yale University Press, s. 151).

7 Bkz. Korkut Boratav (2010). Emperyalizm, Sosyalizm ve Türkiye, İstanbul. Yordam Kitap, s. 
286-287.

8 Bkz. Alice H. Amsden (1989). Asia i  Next Giant: Soııtlı Korea and Late Industrialization, 
Oxford. Oxford University Press, Chap. 7. Başarı öykülerinden önerdiği piyasa-dostu 
politikaları haklı çıkarıcı argümanlar türetmekte çok mahir olan Dünya Bankası’nın farklı 
Doğu Asya yorumu için bkz. World Bank (1993). The East Asian Miracle, New York. Oxford 
University Press.

9 Bkz. A. Qayum (1960). Theory and Policy o f  Accounting Prices, Amsterdam. North Holland. 
Yazar, DPT’de geçen 1960’lı ve I970’li hizmet yıllarında proje değerlendirme sürecinde döviz 
kuru ve (arızi olarak) ücretler için gölge fiyatların kullanıldığına tanık olmuştur.
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Çizelge 1: Plan / Piyasa İkilemi
“Plan-akılcı” Model “Piyasa-akılcı” Model

K ayda değer ekonom ik  ve toplum sal 
am aç lar sap tayarak  bun lara  erişm ey le  
ilg ilenen  “ka lk ınm acı” dev let

K uralları ve işlem  sü reçlerin i sap lam ak la  
ilg ilenen  “düzen ley ic i” dev let

P iyasa gen işle tic i P iyasaya uyum  gösteric i
Sınai yen iden  yap ılanm a ve 
rasyonalizasyon  için sek tö r ve firm a 
düzey ine  inen sanayi politikası

B elirli b ir sanayi politikası yok

E tkililik  (m üessiriye t) üzerine  vurgu , 
do lay ısıy la  am aca dönük  ak tiv ite leri 
değerlend ireb ilm eye e lverişli s tandartlar 
koym a gereği

E tk in lik  (“efTiciency” ) üzerine  vurgu

Y etenekli b ir kam u bürokrasisi ve kam u 
h izm etlile rin in  u lusal po litika  tasarım  ve 
uygu lam asına  egem en  olm ası

P rofesyonel sın ıfların  seç ilerek  yetkili 
pozisyon lara  gelen m ensupların ın  ulusal 
po litika  tasarım  ve uygu lam asına  egem en 
olm ası

Seçk in lerin  kam u kesim inden  özel kesim e 
geçişi

S iyasal nitelik li a tam ala r yoluy la  
seçk in lerin  özel kesim den  kam u kesim ine 
geçişi

Po litikan ın  genel am aç la r küm esi 
üzerinde oydaşm a varsa  başarıy la  işler

İcrada so rum lu luk  ve in isy a tif gerek tiren  
kritik  so run la r ve belirsiz lik  durum ların ın  
varlığ ında  daha  uygun düşeb ilir

Kaynak: C h a lm ers  Jo h n so n ’un M İTİ a n d  the Japonese M im d e  (1982) ad lı e se rin d en , 
küçük  d eğ iş ik lik le rle  tü re tilm iş tir .

4.
Sovyetler Birliği’nde yapısal değişmeyi amaçlayan ve temel mallarda fiziksel 

hedeflerin saptanmasına dayanan geleneksel planlama modeli, 1950’lerde 
insangücü rezervlerinin giderek tükenmesi ve sanayileşmenin yaygın aşamasının 
tamamlanması ile zorlanmaya başlamıştı. Mevcut kaynakların etkinsiz 
kullanımının yol açtığı israfları gidermeye dönük arayışlar, optimal planlamanın 
teknik ve kurumsal olarak mümkün görünmediği koşullarda, ademimerkezi ve 
işletmeler arası ilişkilerde piyasa kategorilerini kullanan bir modele yöneldi.

Bu modelin varyantlarından biri, tamamen gerçek piyasa ilişkileri üzerine 
kurulu, kaynak tahsisi ve bölüşüm sorunsallarını birbirinden ayırmayan bir 
model olabilirdi. Bu modelde fiili nakdi akımlar, kapitalist ekonomilerdeki 
gibi, ekonomideki karar birimlerinin nakdi gelirlerini oluşturmakta, işletme 
fazlası (gayrisafi kâr) üretim birimlerinin asli başarı göstergesi sayılmakta, 
işletme fazlasının kullanımı (ve bir kısmının kâr payı / prim olarak yöneticilere 
ve çalışanlara dağıtılması), işletme yönetimlerinin kararlarına bırakılmaktaydı. 
1960’larda ve sonrasında Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu Avrupa'daki 
“reform”lar, esas itibariyle, bu doğrultuda gerçekleşti. Boratav’ın ayrıntılı
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incelemesi, bıı varyantın “bölüşüm ilişkilerinde sosyalizme yabancı unsurlar” ı 
güçlendirdiğini ortaya koyuyor.10 Söz konusu unsurların reel sosyalizmin 
1990’lardaki çözülüşünü kolaylaştırdığı ileri sürülebilir.

Oysa sosyalist bir ekonomi, iki ayrı piyasa türünü paralel olarak kullanabilirdi. 
Bunlardan ilki, gerçek piyasalar olabilir ve buradaki nakdi işlemler, karar 
birimlerinin nakdi gelirlerini oluşturabilirdi. İkinci tür piyasalar ise yakıştırma 
(“simulative”) nitelikte olabilir, burada üretim birimleri hesabi fiyatlar üzerinden 
karar verebilirlerdi. MİP ile yönlendirilecek bu fiyatlar kümesi, sistemin artan 
etkinlik talebini karşılayabilirdi; dahası, yakıştırma piyasaların kaynak tahsisi 
alanında kullanılması, kaynak tahsisini bölüşüm sorunlarından bağımsız olarak 
düzenlemeyi mümkün kılabilirdi. Bu varyant, ayrıcalıklarını korumaya kararlı 
siyaset sınıfı, sistemde “müteşebbislik” işlevini yüklenmeye hazırlanan ve kâr 
paylarının meşrulaştırılmasını talep eden yönetici ve teknik kadrolar ile reform 
sürecinde göreli ücret avantajları elde eden vasıflı işçilerce desteklenmedi.

Geleceğin sosyalist ekonomilerinde MİP ve piyasa arasında kurulacak somut 
ilişki, (i) geçmişin fikri ve maddi kazanımlarının eleştirel bir değerlendirmesine;
(ii) o dönemdeki insan malzemesinin niteliğine ve bununla ilgili olarak maddi 
özendiricilerin gereklilik ve ağırlığına; (¡ii) o dönemdeki MİP için tanımlanacak 
temel sorunsala (etkinlik? yapısal dönüşüm? eşitlik? doğal ve kültürel çevrenin 
korunması?) bağlı olarak biçimlenecektir. Bu konuya aşağıda yeniden döneceğiz. 

5.
1970’ İi yılların başından itibaren yoğunlaşan ekonomik bunal ım ve “çevre”deki 

ulusal gelişme projelerinin karşılaştığı başarısızlıklar, Savaş Sonrası’nın Keynesçi 
ekonomik düzenlemesini adım adım itibarsızlaştırdı. Giderek güçlenen neoliberal 
ideoloji, piyasa başarısızlığı yerine hükümet başarısızlığını vurguladı ve piyasalara 
gereksiz bir müdahale olarak algıladığı MİP’e açıkça karşı çıktı. Uluslararası 
ticaretin serbestleşerek gelişmesini sermaye işlemlerindeki radikal serbestleşme 
izledi ve dünya ekonomisi hızla finansallaştı. Yerel burjuvaziler ile uluslararası 
sermaye arasındaki ittifak ve dayanışma, ulus-devletlerin yönlendirebilecekleri 
ülke içi sınıfsal uzlaşıların önüne geçli. Sovyetlcr Birliği ve Orta ve Doğu 
Avrupa’da sosyalizmin çöküşü ile birlikte, bu ülkelerde MİP de çöktü. Pek çok 
eserde ayrıntıları ile betimlenen ve belgelenen bu otuz yılı aşkın süreç, Savaş 
Sonrası’m biçimlendiren üç gelişme projesinin toplumsal dayanaklarını tahrip 
etmiş bulunuyor. Gelişmekte olan ülkelerde (ve bu meyanda Türkiye’de) MİP’e 
duyulan ilgi ve güven de bu tahribatın “enkazı” altında kalmıştır."
10 Korkut Boratav (2010), s. 288 ve Korkut Boratav (1973). Sosyalist Planlamada Gelişmeler, 

Ankara. SBF Yayınları, Bölüm 11.
11 Bkz. Çağlar Keyder ( 1993). Ulusal Kalkınmacı/iğin İflası, İstanbul- Metis. Kanımızca, bir 

entelektüel iflastan çok, ulusal kalkınma ve planlama kavramları çevresindeki sınıf uzlaşılarmın 
ve bu uzlaşılan biçimlendiren uluslararası sınır koşullarının değişmesinden söz etmek daha 
doğru.
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Plan-akılcı “okuF’un birinci (Japonya) ve ikinci (Doğıı Asya) kuşak öğrencileri, 
1980’lerden sonra değişen uluslararası güç dengeleri ve pazarlıklar dolayımında, 
“kalkınmacı” pozisyonlarını aşamalı olarak terkettiler. Bugünden geriye bakış, 
plan-akılcı modeli başarı ile uygulayarak büyük gelişmişlik farklarını iki-üç onyılda 
kapatan geç sanayileşmiş ülkelerin sonunda piyasa-akılcı modele döndüklerini ima 
ediyor.12 Onların “mezuniyet”i ile boşalttıkları sıraları 1980’lerden itibaren Çin ve 
ikinci kuşak “Asya Kaplanları” (yani Endonezya, Malezya, Filipiııler ve Tayland), 
1990’lardan itibaren Hindistan doldurdu. Hızla artan uluslararası sermaye (ve 
özelikle doğrudan yabancı sermaye) girişlerinden yararlanan bu ülkeler, neoliberal 
ortodoksluğa açıkça karşı çıkmadan, onunla birlikte yaşamaya ve ulusal politika 
uzayındaki manevra alanlarını olabildiğince korumaya özen gösterdiler ve dünya 
ekonomisindeki gelir ve ticaret paylarını genişlettiler. Küresel piyasaların başatlığı 
altındaki sermaye birikim rejiminde, bu ülkeler kamusal müdahale ve yönlendirme 
fırsatlarını kullanabiliyorlardı; ama Keynesgil Altın Çağ (1945-73)’daki algılanışı 
ile MİP’c bu yenidünyada yer yoktu.

6.
Bu noktada uzun bir Türkiye parantezi açarak, son otuz yılda Türkiye’deki 

MİP’i yapısızlaştıran gelişmelerden söz etmeliyiz. Türkiye’de MİP deneyiminin 
ve onun uygulayıcısı DPT’nin ilk yirmi yılı (1960-80) Keynesgil Altın Çağ’ın 
yerel koşullarda filizlenmesiyle karakterize edilebilir. Bu “efsanevi” yirmi yılın 
öyküsü, çeşitli eserlerde ayrıntıları ile anlatıldığı için, bu yazı bağlamında ele 
alınmayacaktır.13

DPT 1980 sonrası yıllarda neoliberal ekonomik felsefeye angaje olmuş, deyim 
yerinde ise, anti-madde (anti-matter) ile uğraşan fizikçiler gibi, anti-plaıılama ile 
uğraşmıştır. Söz konusu angajmanı plan ve programlar ile 1980 sonrasında IMF

12 Japonya vc Doğu Asya’daki gelişme modellerini dünyaya tanılan eserlerin 1980’lerde 
yayımlanmasından ve ilgi görmesinden kısa bir süre sonra, bu ülkeler aşamalı olarak sermaye 
hesabını serbestleştirmeye yöneldiler. Böylece söz konusu modelin finans kesimini vc 
şirketleri ulusal hedefler doğrultusunda yönlendirme kapasitesi giderek ortadan kalktı (bkz. 
Yılmaz Akyüz (1993). “On Financial Openness in Developing Countries”, UNCTAD (der.). 
International Monetary and Financial Issues fo r  the 1990s. New York. UN içinde, s. 119-121). 
Bir kısmı yazarların Doğu Asya “mucize”sinde yönlendirilmiş finans sistemi ve büyük holding 
yapılarının kilit önemini unutarak, 1997-8 krizinde “finans ve şirket kesimlerinin yapısal 
zaaflarından” söz etmesi ise iroııiktir (bkz. Jungsoo Lee (1999). “ Restoring Economic Growth 
in Asia: Priority Areas o f Reform and Prospects”, OECD (der.). Structural Aspects o f  the East 
Asian Crisis. Paris. OECD Proceedings içinde, s. 81).

13 Son yıllarda yayımlanmış önemli eserlerin bazılarını anmakla yetinelim: Ergun Türkcan (der.) 
(2009). Türkiye’de Planlamanın Yükselişi ve Çöküşü. 1960-1980, İstanbul. Bilgi Üniversitesi 
Yayınları; Ümit Akçay (2007). Kapitalizmi Planlamak: Türkiye’de Planlama ve DPT’nin 
Dönüşümü, İstanbul. Sosyal Araştırmalar Vakfı; Güııal Kaıısu (2004). Planlı Yıllar (Anılarla 
DPT'ııiıı Öyküsü). İstanbul. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Hazırlanması DPT tarafından 
2008’de Tarih Vakfı'ııa tevdi edilen ve Vakıfça 2010'da tamamlanan iki ciltlik, kapsamlı DPT 
Tarihi ise henüz yayımlanmamıştır.
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ve Dünya Bankası’na verilen bir dizi niyet mektubunda izlemek mümkündür. 
Önemi itibariyle bu belgelerden hiç de aşağıda kalmayan iki “halkla ilişkiler” 
egzersizine burada değinmeyi yararlı buluyoruz.

Türkiye'de iktisat politikasını oluşturan çevreler, dış dünyaya (özellikle 
gelişmiş “Batf’ya, ülkenin batı ucundan) bazı mesajlar iletmek istedikleri zaman 
İzmir İktisat Kongreleri’ni bir platform olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. 
1923’de böyle idi, 1983 ve 1992’de de böyle oldu. Türkiye dış ticaretindeki 
serbestleşmenin ana motif olduğu bir konjonktürde toplanan 1983 Kongresi’nde 
dış aleme verilen mesaj, Türkiye’nin bundan böyle yeni bir kaynak tahsisi 
modeline angaje olduğu idi. 1992 Kongresi ise, 1989’daki sermaye hesabı 
serbestleşmesinin ardından toplandı ve Türkiye’nin sermaye hareketlerinin 
tümüyle serbestleştiği bir dünyaya uyum sağlayacağı mesajım verdi. Bu taahhüde 
1994, 2000-1 ve 2008-9 krizlerine rağmen şaşmaz bir sadakat gösterildi.

1980’ü yıllardaki tali düzenlemeler bir yana bırakıldığında, DPT’nin yeniden 
yapılandırılması Haziran 1994 tarih ve 540 Sayılı KHK ile gerçekleştirilmiştir. 
DPT fiilen bir anti-planlama örgütüne dönüşmüş iken, 540 Sayılı KHK ile her şeye 
bulaşmaya aday bir örgüt azmanının kurulması, ilk bakışta anakronik görülebilir. 
Bu anakronizmi şöyle yorumlamak mümkündür: Nasıl MİP’in inşası uzun yıllar 
boyunca zaman, insangücü ve diğer kaynakların kullanımını gerektirmişse, 
MİP’in yapısızlaştırılması (deconstruction) ve kamu bürokrasisinin DPT kanalı 
ile neoliberal felsefe doğrultusunda endoktrinasyonu için de (belki daha fazla) 
zaman, insangücü ve kaynak gerekecektir (Adam Smith’in “eğrilmiş çubuğu 
düzeltmek için tersine daha fazla bükme” mecazını hatırlayınız).

2000’li yılların önemli dönemeçlerinden ilki, Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu’dur (YOİKK). YOİKK süreci 2001’de Başbakanlık 
Prensip Kararlan ile başlatılmış, YOİKK 2000’lerin ortalarında bugünkü örgüt 
kalıbına yaklaşmıştır. Haziran 2003’de yenilenen 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu ve YOİKK ile dış alemdeki yatırımcılara verilmek istenen 
mesaj, Türkiye’nin bundan böyle yatırım planlaması yapmayacağı, sadece yatırım 
ortamını iyileştirmekle yetineceğidir. İkinci önemli dönemeç de Ocak 2006 tarih 
ve 5449 Sayılı Kanun’la oluşturulan Bölgesel Kalkınma Ajansları'dır. MİP’in 
yapısızlaştırılmasındaki son aşamalardan biri olan söz konusu ajansların işlevi, 
siyasal iktidarı kabalaştırmak için yerel güç odaklarının ödüllendirilmesini ve 
sermaye birikimine özendirilmesini sağlamaktır.

DPT’ye son darbe, Nisan 2011 tarih ve 6223 Sayılı Yetki Kanunu’na istinaden 
çıkarılan Haziran 2011 tarih ve 641 Sayılı KHK ile indirilmiş, bu düzenleme ile 
DPT, yeni kurulacak Kalkınma Bakanlığı’nın teşkilatı düzeyine indirgenmiştir. 
DPT’de uzun yıllar çalışmış olan Uras’m aşağıdaki sözcükleri bu coııp de 
grace'\ çok iyi anlatıyor: ““Bize plan değil, pilav lazım” diyen politikacılarımız 
başından beri planlamayı içlerine sindirememişti. Ama kapatamadılar. DPT’nin
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kapısına kilit vurma cesaretini Sn. Erdoğan gösterdi. Aslında bütün sorun 
Başbakanlarımızın planlamanın ne olduğunu anlamamalarından kaynaklandı. 
... DPT hükümete destek vermek için kurulmuş bir ihtisas birimi idi. Onun için 
de Başbakanlığa bağlanmıştı. DPT bu son değişiklik ile bürokratik yapının bir 
parçası haline getirilmiş oldıı.” 14

7.
Türkiye ve benzeri gelişmekte olan ülkeler (GOÜ), orta vadeli çevrimlerin 

iııiş-çıkışları ile bir üzülüp bir sevinirken ve neoliberal dogmalarla memnun ve 
mutlu yaşarken, 2007-8 dünya bunalımı patlak verdi ve dünya toplumlarmın 
önüne sadece finansal bunalımın aşılması gereğini değil, bir başka temel sorunu 
yeniden koydu: Dünya ekonomisinin yeniden yapılanması. Söz konusu yeniden 
yapılanma üzerinde düşünürken, aşağıdaki sekiz saptamadan yola çıkabiliriz:

(i) Küresel ekonomi, salt orta dönemi ilgilendiren, konjonktürel bir sorunla 
karşı karşıya değildir. Depressif nitelikteki bir uzun dönemin bir dilimini 
yaşıyoruz. 1873-96 ve 1929-38 dönemlerindekini andıran bugünkü depressif 
eğilimleri enformatik alanındaki büyük teknolojik devrimin kazatıımları ile aşma 
özlemlerinin bugünkü neoliberal çerçeve altında gerçekleşemeyeceği giderek 
belirginleşmektedir. Önümüzdeki birkaç yılda, küresel resesyondan hangi 
çeyrekte çıkılacağını, bir sonraki orta dönemli çevrimin bir öncekinden parlak 
olup olmayacağını tartışmak, sorunun özünü unutmakla eş-anlamlıdır.

(ii) Uzun dönemli devrevi hareket içinde dünyadaki siyasal güç dengeleri, 
yeniden kurulacaktır (1848-96 ve 1896-1945 uzun dönemli dalgalarında yaşandığı 
ve 1945 sonrasında yaşanmakta olduğu gibi).

(iii) Yeniden yapılanma “dibe doğru yarış’Ma birlikte yürümektedir; daha 
yüksek sömürü oranları ve daha düşük ücret düzeylerinde sanayileşmek ve 
dünya sınai coğrafyasında kendilerine yer açmak isteyen “yükselen” ekonomiler, 
kapitalizmin “olgun” güçlerine kıyasla daha hırslı, daha iddialı, kapitalizmin 
mantığına göre daha da başarılıdır.

(iv) “Dibe doğru yarış”, kaçınılamaz biçimde ticaret ve kur savaşlarını tahrik 
etmektedir. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) şemsiyesi altındaki Doha müzakereleri 
onbir yıldır sonuçlandırılamamıştır; oysa DTÖ’ye vücut veren çok daha geniş 
kapsamlı müzakereler sekiz yılda (1986-94) tamamlanabilmişti. Öte yandan, 
kur savaşları ilan edilmeden başlatılmakta ve sürmektedir. 2000’li yıllarda temel 
kur parkelerinde büyük uyumsuzlukların ortaya çıkmasından bu yana, dünya 
ekonomisindeki güç odaklan pariteler üzerinde uzlaşıya varabilmiş değildir. 
Dünya finansal mimarisinin geçirmesi gereken reform, yavaş bir tempoda 
ilerleyebilmektedir.
14 Güngör Uras, “DPT: Kendi Gitti, Adı Kaldı Yadigâr”, Milliyet, 10 Haziran 2011, s. X. Uras, 

bir hususta yanılıyor: Türkiye’nin gelmiş geçmiş tüm başbakanları arasında neoliberal 
felsefeye inancı en güçlü olan Erdoğan’ın DPT’yi kapatma kararı, planlamanın ne olduğunu 
anlamasından kaynaklanmaktadır.
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(v) “Dibe doğru yarış” ve uluslararası sermayenin kâr hırsı, doğal ve beşeri 
kaynakları acımasızca tüketmekte, uluslararası toplum bu alanda yetersiz ve 
gecikmiş kararlar alabilmektedir. Ekolojik denge ile yakından ilişkili olan gıda 
güvenliği sorunu giderek ağırlaşmaktadır.

(vi) Uzun dönemde azalma eğilimi gösteren kâr oranlarına ve mal üretimindeki 
aşırı üretim sorunlarına çözüm arayışı içinde, uluslararası sermaye yakın geçmişe 
kadar metalaştırmakta güçlük çektiği hizmet sektörlerini (başlıca eğitimi ve 
sağlığı) ve üzerine bir fiyat etiketi iliştirerek doğal çevreyi metalaştırmaya, 
kendisine özgü sömürü mantığını toplumsal hayatın her yanma egemen kılmaya 
çalışmaktadır.

(vii) 2007-8 fınansal bunalımı, birkaç yıl içinde pek çok ülkede fiskal bunalıma 
dönüşmüştür. Fiskal bunalımı aşmak üzere emekçilerin hak ve kazanımlarından 
fedakarlık etmelerini talep etmek, giderek daha büyük ve yığınsal tepkiler 
doğurmaktadır.

(viii) Kronikleşen yüksek işsizlik oranları ve güvencesiz / kalitesiz istihdam, 
tüm dünya toplıımlarının refahını tehdit eden boyutlara ulaşmıştır.15

Yukarıdaki saptamalar ışığında, G-20 liderlerinin son üç yıldaki zirve 
bildirgelerine (bu meyanda Kasım 2010 Seul Bildirgesi’ne) yansıyan “bakım- 
onarımdan sonra yola devam” anlayışı bir yanılsamadan ibarettir. G-20 liderleri 
dünyaya vermeye çalıştıkları özgüven görüntüsüne rağmen, küresel ekonomideki 
çelişki ve çatışma öğelerini yönetebilecek beceri ve iradeden yoksundur. 
Seul Bildirgesi’ne ekli Paylaşılacak Biiyiime için Seul Kalkınma Uzlaşısı ve 
Kalkınma için Çok Yıllı Eylem Planı, en az gelişmiş ülkeler (EAGÜ) için özenle 
makyajlanmış neoliberal manifestolardır. Başka bir deyişle, küresel ekonomiyi 
bunalıma götüren anlayışın, küresel sorunlara çözüm getirmesi öngörülmektedir.16

8.
Dünya ekonomisinin egemen güçleri, küresel bunalıma başlıca dört tür tepki 

göstermişlerdir:
(i) Bunalımı tetiklediği kabul edilen finansal aşırılıkları ve kural ihlallerini 

en aza indirecek düzenleyici kurumsal yapıların geliştirilmesine ve üzerinde 
mutabık kalınacak yeni kuralların konulmasına çaba harcanması;

(ii) Uluslararası fırıans sisteminin büyük şoklardan korunması amacı ile, 
büyük aracı kuruluşların “batmasının” önlenmesi;

(iii) Bunalımdan olumsuz etkilenen GOÜ ve özellikle EAGÜ’nün dış 
kaynaklara erişim imkânlarının artırılması17;
15 Uluslararası gündemdeki ekonomik sorunların ayrıntılı bir sunumu ve analizi için, bkz.

Bağımsız Sosyal Bilimciler (2011). Derinleşen Küresel Kriz ve Türkiye ye Yansımaları: Ücretli
Emek ve Sermaye, İstanbul. Yordam Kitap, Bölüm 1-2.

16 Bkz. The G-20 Seoul Summit Leaders 'Declaration (Nov. 11-12, 2010), Annex 1-11.
17 Bu amaçla, uluslararası finans kuruluşlarının ve özellikle IM F'nin mali imkânları genişletilmiş

olmakla birlikte, söz konusu kuruluşların bu imkânları kullandırmak için aşırı kısıtlayıcı ve
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(iv) Orta vadeli çevrimin çıkış evresine geçişi kolaylaştırılacak parasal ve 
fiskal önlemler18.

Uluslararası sermayenin büyük ekonomik ve siyasal gücüne ek olarak, 
neoliberal felsefenin kırk yıla yaklaşan başatlığı altındaki ideolojik şartlandırma, 
iktisat politikalarında kısa sürede köklü dönüşümler beklenemeyeceğini 
düşündürüyor. Söz konusu dönüşüm çözümsüzlüğün daha geniş halk yığınlarınca 
algılanabilmesine ve sistemin kayıplılarının (başlıca işçiler, küçük üreticiler 
ve köylülük) kendi taleplerini örgütlenerek dile getirebilmelerine bağlı. Bu 
olmadıkça, yaşanan bunalımın ve piyasa anarşisinin, adeta kendiliğinden, artan 
kamu müdahalesine ve (giderek MİP’e) çağrı çıkaracağını ummak gerçekçi değil.

Yukarıda çizdiğimiz genel çerçeve, yakın geleccktc kapitalist ekonomilerde 
MİP için şöyle bir uzam (domain) tanımlıyor:

(i) Dünya ekonomisinin yeniden yapılanması sürecinde kendisine yeni bir 
rol biçen ülke, makro / sektörel düzeylerde bir strateji planlaması yapma gereği 
ile karşı karşıyadır. Bu planlama, esas itibariyle bir politika planlaması niteliği 
taşıyacaktır.

(ii) Mikro düzeyde, teknoloji / enformasyon / koordinasyon dışsallıklarından 
yararlanmayı ön plana çıkaran sanayi politikaları.

Mütevazı görünüşlü bu politika uzamı, burjuvazisi ve siyaset sınıfları dünya 
düzenine pasif uyum sağlamaktan ötesini düşünemeyen ve ticaret ve sanayi 
politikalarında manevra yeteneği epey daralmış bulunan (Türkiye gibi) ülkeler 
için iddialı bile sayılabilir.19

9.
Bugünkü küresel ekonomik bunalımla örtüşen uzun vadeli depressif hareket, 

pek çok kişinin sözünü etmediği (belki de sözünü etmekten kaçındığı) kilit 
sorunu er geç gündeme getirecek: Kapitalizmi aşmak. Sosyalist akımların iktidar 
ufkundan yoksun oldukları bir konjonktürde böyle bir gelecek, tümüyle hayal 
ürünü gibi görünebilir. Ancak gezegenimiz üzerinde insanlığın on bin yılı aşkın 
varlığı ile karşılaştırıldığında, yaklaşık beş yüzyıllık tarihi ile kapitalizmi ve

ekonomiyi durgunlaştırıcı şartlılıklar koşma alışkanlığı değişmemiştir. Bkz. BSB (2009). 
Türkiye’de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, 2008-2009, İstanbul. Yordam Kitap. 
Bölüm VI.

18 Gelişmiş ülkelerde 2008-9’da uygulanan genişletici fiskal uyarıcıların kamu borç idaresini 
güçleştirdiği ve böylece fiskal politikaların sürdürülebilirliğini tehlikeye attığı yargısına ulaşan 
G-20 liderleri ve IMF, 2 0 10'da metropol ülkeler için de “kemer sıkma” anlayışına dönmüşlerdir. 
Bkz. Oktar Türel (2010), “ IMF Üzerine Zihin Egzersizleri”, Sermin Sanca (der.). Tiilay Arın ’a 
Armağan /  İktisat Yazdarı. İstanbul. Belge Yayınları içinde, s. 295.

19 Krş. Merih Celasun (1984), “Piyasa Ekonomilerinde Planlama: 1970’leriıı Dış Ekonomik 
Şoklarının Etkisinde Yeni Sorunlar ve Eğilimler”, ODTÜ Gelişme Dergisi, C .II, S. 3-4, s. 
325-345. Celasun’un 1980’leriıı ortalarında “arzu edilebilir” bulduğu MİP uzamı, günümüzde 
“gerçekleşebilir” olandır. Bu durum, neoliberal “saldırı”nın hangi kertelere ulaştığını çok iyi 
sergilemektedir.
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(günümüzdeki finansallaşmış versiyonu ile) 250 yıllık sınai kapitalizmi ebediyen 
yerleşmiş iktisadi hayat biçimleri olarak algılamak yanlıştır.

Sınai kapitalizm, görece kısa tarihindeki açmazlarını bir yandan sermayenin 
egemenliğini her fırsatta tahkim ederek, öte yandan bilimsel ve teknolojik 
devrimlerin beslediği belirli yaratıcı tepkilerle erteleyebildi. Ancak biriktirdiği 
devcileyin sorunlar önünde 21. yüzyılda aynı başarıyı sergilemesi güç. Dolayısıyla 
emekten yana olanların, güncel siyaset pratiğinin ötesinde, insanlığın sosyalizmle 
bir sonraki buluşmasına ilişkin zihin egzersizlerine şimdiden başlaması gerekiyor. 
Bu fikri hazırlık içinde sosyalist ekonomik planlamanın önemli yer tutacağı açık; 
çünkü kapitalistleri ve her boydan “girişimci”leri olmayan bir toplumda üretim 
ve bölüşüm kararları başka türlü alınamaz. Özelle geleceğin MİP'i burjuvazinin 
değil, emekçi sınıfların ilgi alanındaki bir sorun.

10.
Geleceğin sosyalist ekonomilerinde MİP'i düşünürken, geçmişten devralınan 

üç sorun alanı üzerinde önemle durmak gerekiyor: (i) Sosyalist planlamanın 
entelektüel / teorik öncülleri; (ii) geçmiş sosyalist planlama pratikleri; (iii) 
sosyalist “hesap” tartışması ve fiyat sisteminin işlevleri. Bilimsel sosyalizmin 
kurucuları Marx ve Engels, fikri çabalarını esas itibariyle kapitalizmin analizine 
ve eleştirisine yönelttikleri için, ekonominin kapitalizm sonrası örgütlenme ilke 
ve biçimleri üzerinde münhasıran durmamışlar, kapitalizmin emek sömürüsüne 
ve beşeri değerlerinin yitirilmesine yol açan süreçlerinin nelerle ikame 
edilebileceğine çeşitli eserlerinde değinmişlerdir.

Bu eserlerden biri olan ve sık sık atıfta bulunulan Gotha Programı 'nın Eleştirisi 
(1875)’ııde Marx, tahayyül ettiği komünist topluma iki aşamada erişilebileceğini 
düşünmektedir. Marx’a göre, kendi temelleri üzerinde yükselmeyen, kapitalist 
toplumun bağrından doğan birinci aşama, bu doğumun ekonomik, ahlaki ve 
entelektüel izlerini taşıyacaktır. Toplam ürün, kolektif tüketim ve sermaye birikimi 
için gerekli paylar düşüldükten sonra, tekil üreticiler arasında sağladıkları emekle 
orantılı olarak paylaştırılacaktır. Üreticiler kendilerine verilecek emek sertifikaları 
karşılığında ve ölçüsünde tüketim araçları stokundan yararlanma haklarına sahip 
olacaklardır. Emeğin burada bir ölçü standardı olabilmesi için uygulandığı süre 
ve yoğunluk hesaba katılmalıdır; dolayısıyla bu hak, tüm burjuva hakları gibi, 
eşitsizlik hakkıdır. Komünist toplumun daha yüksek üretkenlik ve bollukla 
karakterize edilen bir üst aşamasında ise bölüşüm “herkesten yeteneğine göre, 
herkese ihtiyacına göre!” ilkesine göre belirlenebilecektir.20

Artık değerin kapitalist meta üretimi sürecinde emek gücü satmalımı ve 
sömürüsü ile yaratıldığını ve para aracılığı ile sağlanan meta değişim sürecinde 
realize edildiğini saptayan Marx, kapitalist gelişmede işbölümünün oynadığı

20 Karl Marx (1968). “Critique o f  the Gotha Programme,” Karl Marx and Frederick Engels /
Selected Works. London. Lawrence and Wishart içinde, s. 318-321.
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merkezi roliin de farkındadır.21 Marx’in analizleri, Marx sonrası sosyalist 
yazında meta üretimi ve para ekonomisine sosyalizmin gelişmesiyle kuruyup 
gidecek faaliyetler olarak bakılmasında, işbölümünün doğurduğu toplumsal 
farklılaşmanın sınıfsız bir topluma geçişte ciddi bir engel olarak algılanmasında 
etkili olmuştur.22 Uygulama sosyalist ekonomilerde bu kategorilerin beklenenden 
çok daha fazla dirençli olduğunu ve fiyat dışındaki tayınlama mekanizmalarının 
genellikle başarısızlıkla sonuçlandığını göstermiş bulunuyor.

Söz konusu yazın Sovyetler Birliği’nde paranın, parasal ücretlerin ve meta 
üretim formunun devrimden sonra sürüp gitmesi dolayısıyla başka tartışmaları 
da tetiklemiştir: Sovyet ekonomisi kapitalist bir ekonomi midir? Emck-değer 
yasası sosyalist bir ekonomide geçerliliğini koruyacak mıdır? Günümüz okurları 
(ideolojik tutum farklılaşmalarının da izlerini yansıtan) bu ezoterik soruları 
herhalde hayret ve tebessümle karşılayacaklardır.

Devlet ve Devrim (I915)’de “komünizmin birinci aşamasf’nı sosyalizm 
olarak tanımlayan Lenin’in bu aşamaya teorik taslaklardan çok, somut gerçekler 
ışığında yaklaştığı görülüyor. Lenin’in Ekim Devrimi’nin kısa bir süre öncesinde 
(ve sonrasında) kaleme aldığı iki yazı, Sovyetlcrin devralacağı (devraldığı) 
ekonomik enkazı işleyen bir üretim aygıtına dönüştürmeye verdiği büyük önemi 
göstermektedir.23 1918-23 yıllarındaki yazıları, devrimin karşılaştığı büyük 
siyasal ve ekonomik bunalımlar önünde Lenin’in gerçekçilikten ve taktik tavizleri 
göze alarak devrimi koruma kararlılığından uzaklaşmadığının işaretleridir.24

11.
Sovyetler Birliği’nde MİP’in örgütlenmesi, toplumsal ve ekonomik az 

gelişmişlik koşullarında travmatik bir doğumun izlerini taşır. Ekim Dcvrimi’nden 
kısa bir süre sonra, Aralık 1917'de kurulan Yüksek İktisat Konseyi (VSNKlı) 
“ulusal ekonomiyi ve kamu finansmanını” örgütlemekle görevlendirilmişti. 
Halkın Komiserleri Konseyi’ne bağlı bir alt kabine niteliği taşıyan ve geniş icra 
yetkileriyle donanmış olan VSNKh’nın kendisine bağlı bölgesel konseylerle, 
yerel Sovyetlerle ve işçi birlikleriyle ekonomiyi yönetmesi öngörülüyordu. Bir 
süre sonra VSNKh’nın sektörel birimleri de oluştu; ancak VSNKlı ile diğer 
bakanlıklar ve icra organları arasında görev örtüşmeleri önlenemedi.

21 M arx’a göre “ ...bireyin işbölümüne köleleştirici boyun eğmesi ve böylece kafa ve kol emeği 
arasında gelişen karşıtlık” komünist toplumun bir üst aşamasında ortadan kalkacaktır (Kari 
Marx (1968), s. 320).

22 Örneğin, bkz. Ernest Mandel (1968). Marxist Economic Theory, London. The Merlin Press. 
Chap. 17.

23 Bkz. Vladimir I. Lenin (1976). “The State and Revolution”, s. 300-307; “The Impending 
Catastrophe and How to Combat it” (Eylül 1917), s. 182-210; “The Immediate Tasks o f  the 
Soviet Goverment” (Nisan 1918), s. 598-616; V.l. Lenin /  Selected Works, Vol. 2, Moscow. 
Progress Publishers içinde.

24 Örneğin, bkz. Selected Works, Vol. 3., s. 704-732.
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Sovyetler Birliği’nde VSNKlı ile başlayan ve Şubat 1921 ’de Devlet Planlama 
Örgütü’niin (GOSPLAN) kuruluşuna ulaşan süreç ve VSNKh’nın işlevlerini 
adım adım devralan GOSPLAN’ın geçirdiği evrim, başka eserlerde ayrıntıları 
ile ele alındığı için, burada tekrarlanmayacaktır.25 Bütün bu düzenlemelerde 
GOSPLAN’ııı bazı karakteristik özellikleri, yani (i) örgütün yüksek düzeyde 
siyasallaşması ve (ii) bürokratikleşme, bunun sonucu olarak planlama süreç 
ve tekniklerinde tutuculuk sürüp gitmiştir. GOSPLAN, fiyatlar sisteminin MİP 
sürecindeki işlevi konusunda istikrarlı bir tutum sergilememiştir. GOSPLAN’ın 
Sovyetler Birliği’ni oluşturan cumhuriyetlerdeki planlama birimleriyle, bölgesel 
konseylerle, sınai ürünler tedarikinden ve teknoloji planlamasından sorumlu 
kuruluşlarla ve merkezi istatistik kuruluşuyla ilişkileri de sık sık yeniden 
düzenlenmiştir. Yanlışları ve doğrularıyla GOSPLAN’ııı Orta ve Doğu Avrupa’da 
Savaş Sonrası’nda kurulan MİP birimleri için örnek oluşturduğu kuşkusuzdur.

XX. yüzyılın deneyimlerinden esinlenerek ve Cockshott ve Cottrell’i izleyerek, 
geleceğin sosyalist ekonomilerindeki MİP örgütü için şu önermeleri yapabiliriz:

(i) Sosyalist bir ekonomide artık ürün elde edilmesi, maddi ürünün tüketim 
malları ile kolektif tüketim ve yatırım malları arasında siyasal süreçte belirlenen 
bölünümü yoluyla gerçekleşecektir.26

(ii) Söz konusu bolünüm, değişim ilişkileri dolayımı ile değil, maddi / reel 
büyüklüklerle tanımlanacak ve yerel birimlerle bir dizi fiyat ve ücret pazarlıkları 
ile değil, tümel ve merkezi olarak belirlenecektir.

(iii) Reel ücretler, merkezi planda belirlenen tüketim malları arzı ile uyumlu 
olmak durumundadır. Nominal ücretlerin plan tercihleri ötesinde artırılması söz 
konusu olmamalıdır.

(iv) Reel ücretlerin önemli bir dilimi serbest veya önemli oranda sübvansiyonla 
desteklenen temel mal ve hizmetlere yönelecektir. Bu uygulama sosyalizmin 
uzun dönemli hedefleri ile tutarlıdır.27

(v) MİP kararları ile artık ürün çıkarımı, emekçilerle kamu yönetimi arasındaki 
çatışma ve gerilimleri artıracak bir olgudur. Bu nedenle geleceğin MİP’i ile, onun 
içinde yer alacağı devlet aygıtının niteliği yakından ilişkilidir.

İster parlamenter nitelikte olsun, ister eski Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu 
Avrupa’daki gibi komünist /  sosyalist parti örgütlerine dayalı olsun, temsili

25 Örneğin, bkz. Alec Nove (1972). An Economic History of the U.S.S.R. Harmondsworth. Penguin 
Books; Maurice Dobb (1966). Soviet Economic Development Since ¡917 (3rd edition), London. 
Routledge.

26 Sovyetler Birliği’nin son yıllarında artığın elde edilmesi, kâr peşindeki işletmelerin tekil 
kararlarına bırakılmak istenmiş, bu da sosyalist sistemin sonunu getirmiştir. Bkz. W. Paul 
Cockshott ve Allin Cottrell (2004). Towards a New Socialism (New Preface, 3rd draft).

27 1960’larda pek çok Batılı yazar, Sovyetler Birliği’nde serbestçe veya düşük fiyatlarla tedarik 
edilen temel mal ve hizmetlerin “herkese ihtiyacına göre!” ilkesi ile uyumlu olduğu kanısında 
idi. Bkz. Peter Wiles (1963). The Political Economy of Communism, London. Blackwell.
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hükümet modelleri temel siyasal kararların seçkinler ve / veya profesyonel 
yöneticiler tarafından alınması eğilimini güçlendirmektedir. Ekim Devrimi 
ve Çin’de 1960’larda yaşanan Kültür Devrimi sırasında ön plana çıkan (ve 
sosyalizmin proletarya diktatörlüğü aşamasına özgü devlet modeli olduğunu 
düşündüren) konseyler devleti, bu ülkelerde egemen parti örgütü ile yan yana 
yaşatılamamıştır. Çözüm katılımcı / doğrudan demokrasinin geliştirilmesi ve 
kurumsallaştırılmasına bağlı görünmektedir.28

12 .

Sosyalist bir ekonomide MİP ile etkin kaynak tahsisi yapılamayacağını 
iddia eden yazarların büyük çoğunluğu, görüşlerini üç temel sorun çevresinde 
formüle etmişlerdir: Ekonomik hesap, güdülenme, “keşif’ ve yenilik. Bu tiçlti 
sorun kümesi etrafındaki tartışmalar, sosyalist ekonomik düşüncenin ufkunu 
yıllarca çevrelemişti. Sovyetler Birliği ile Orta ve Doğu Avrupa sosyalizminin 
çözülme işaretleri verdiği 1980’lerden itibaren söz konusu tartışmalar yeniden 
canlanmıştır.29

1920’ler ve 1930’larda Hayek ve von Mises gibi düşünürler MİP ve 
çevre birimleri arasındaki bilgi ve direktif akımlarının düzenli ve doğru 
yapılamayacağım, dolayısıyla sosyalist ekonomilerde ekonomik hesabın ve 
sonuç olarak ekonomik etkinliğin gerçekleşmeyeceğini ileri sürmüşlerdi. Bu 
sav, günümüzün bilgisayarlar dünyasında geçerliliğini yitirmiş; ekonomik hesabı 
artık sanal piyasalar aracılığı ile çok kısa sürelerde sonuçlandırmak mümkün hale 
gelmiştir30.

Neoklasik paradigma çerçevesinde asıl-vekil sorunu (principal-agent 
problem) üzerinde yapılan incelemeler, asimetrik bilgilendirme durumunda 
“vekil”leriıı (kapitalist modelde maaşlı anonim şirket yöneticilerinin, sosyalist 
modelde işletme sorumlularının) asılların (yani paydaşlar / tüm toplum bireyleri) 
çıkarları yerine kendi öz çıkarlarını kollayacaklarını ve asılların vekilleri etkili 
bir şekilde denetlemek yerine, “bedavacı” (free rider) gibi davranacaklarını ima 
etmektedir. Bu paradigmaya göre çözüm, uyumlu güdülenme mekanizmaları 
tasarımında aranmalıdır. Kapitalist ekonomide bu tür kontrol mekanizmaları 
şirketleri disiplinli davranmaya yönelten finansal kuruluşlar aracılığı ile, aşağıda 
değineceğimiz “piyasa sosyalizmi” yaklaşımında ise, bunlarla kıyaslanabilecek

28 Cockshott ve Collrell (2004), s. 19-20.
29 Bu yazını tanıtan inceleme örnekleri olarak, bkz. Fikret Adaman ve Pat Devine (1996). “The 

Economie Calculation Debate: Lessons for Socialists”, Cambridge Journal o f Economies, C. 20, 
s. 523-537 ve Fikret Adaman ve Pat Devine (1997). “On the Economie Theory o f Socialism”, 
New Left Review, S. 221, s. 54-80.

30 Günümüz bilgisayarlarının gücü, salt işlem kapasitesindeki artış dolayısıyla değil, bilgi 
işleme tekniklerinde karmaşık sistem problemlerine formel çözümler getirebilen gelişmeler 
dolayısıyla da büyük çapta artmıştır. Bkz. Mark Jablonowski (2011). “Markets on a Computer 
Chip? New Perspectives on Economie Calculation”, Science & Society, C. 75, S. 3, s. 400-418.
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aracı kuramların tesisi ile işletilebilir. Ancak geleceğin sosyalist toplumu, özçıkar 
ilişkileri yerine “diğergâmlık” esasına dayalı güdülenme mekanizmalarını 
oluşturmak zorundadır. Bu bağlamda, “yeni insan”ın yaratılmasını sosyalist 
ekonomiyi başarıyla yürütmenin ön-şartı saymak yerine, başarılı uygulamaların 
da “yeni insan”ın gelişmesine destek olacağını düşünmek (yani iki-yönlü bir 
etkileşim varsaymak) daha doğrudur.

“Avusturya Okulu”nun 1980’lerdeki temsilcileri ise neoklasik modelde 
varsayılan nesnel ve karar alıcıların tümüyle sahiplendiği bilgi yerine, öznel / 
örtük ve rekabetçi girişimlerin piyasadaki eylemleriyle keşfedilen bilgiyi ön plana 
çıkarmışlardır. Onlara göre bu tür bilgi, ancak üretim araçlarının özel mülkiyet 
konusu olduğu bir sistemde keşfedilebilir ve harekete geçirilebilir. Kapitalist 
sistemi eksik ve kusurlu bilgi, belirsizlik, sürekli değişim, yaygın dengesizlikler 
ve bitmek bilmeyen keşif süreçleri bağlamında algılayan Avusturya Okulu’na 
göre neoklasik varsayımlara dayanan, statik Lange-Lerner merkezi planlama 
algoritması gerçek dünyanın sorunlarından uzaktır.'1 Avusturya okulu, piyasa 
ekonomisindeki atomistik örgütlenmenin yarattığı bilgilenme kusurlarını ön 
plana çıkarmamakta, “hataların düzeltilmesi” bağlamında mütalaa etliği bu tür 
kusurların giderilmesi için (sözgelimi, MİP eliyle) ex ante koordinasyon gereğini 
fazla önemsememektedir.

Keşif fonksiyonunun sadece kapitalist girişimciler tarafından üstlenilebilcceği 
iddiası, fazla inandırıcı görünmese de geçmiş başarısızlıklar önünde sosyalist 
ekonomi için “keşif’ ve onun uzantısında yenilik sorununun yakıcı önem taşıdığı 
aşikârdır. Sosyalist ekonomi yönetiminin bu sorunun üstesinden gelmek için 
belirli ve yüksek bir “yenilik bütçesi” oluşturması ve fikri kısırlaşmayı önlemek 
için de AR-GE merkezlerini çeşitlendirmesi önerilebilir.32 Sosyalist bir ekonomi, 
kapitalist fikri mülkiyet hakları rejimin tekelci pratiklerine bağlı olmadan, üretilen 
bilgiyi tüm kullanıcılara serbestçe ve bedelsiz eriştirme şansına da sahip olacaktır.

13.
Yukarıda değinilen üç temel sorunun hepsini olmasa bile, çoğunu çözme 

iddiasıyla 1980’lerden sonra geliştirilen sosyalist ekonomi modelleri başlıca üç 
kategoride kümeleniyor:33

(i) Gerçek piyasalara dayalı olarak işlemesi öngörülen piyasa sosyalizmi 
modelleri. Bu modellerin iki versiyonu bulunmaktadır: Ekonomik hesap ve

31 Bkz. Don Lavoie (1985). Rivalıy and Central Planning: The Socialist Calculation Debate 
Reconsidired, Cambridge. Cambridge University Press, Chap. 4; Don Lavoie (1990). 
“Computation Incentives and Discovery: The Cognitive Functions o f Markets in Market 
Socialism”. Jan Prybyla (der.). Privatizing and Marketizing Socialism. Londra. Annals o f  
AAPSS, s. 72-79.

32 Cockshott ve Cottrell (2004), s. 28.
33 İzleyen anlatı Adaman ve Devine (1997)’e dayandırılmıştır.
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güdülenme üzerine odaklanan neoklasik piyasa sosyalizmi34 ile güdülenme ve 
“keşif’ öğelerine odaklanan Avusturya piyasa sosyalizmi.35

(ii) Sanal piyasalara dayalı, doğrudan ekonomik hesabı amaçlayan modeller.36
(iii) Piyasa güçlerine değil, piyasadaki değişim ilişkilerine dayanan, katılımcı 

karar alma süreçleriyle belli başlı yatırım ve üretim kararlarının ex aııte 
koordinasyonunu öngören, ademimerkezi modeller.37

Bunlar içinde tartışma alanına 1980’lerden sonra en çok sürülenler, piyasa 
sosyalizmi modelleri olmuştur. Bunun nedenleri arasında Sovyettarzı MİP’in nihai 
başarısızlığı, neoklasik paradigmanın akademik çevreler üzerindeki egemenliği 
ve bu modelleri tasarlayanların diğergâm “yeni insan”a inançsızlığı sayılabilir. 
Piyasa sosyalizmi modellerinin karakteristik özelliği, kapitalizm dışı mülkiyet 
formları üzerine kapitalizmin kuramlarına özgü işleyiş biçimini yerleştirmeye ve 
işletme kârı /  fazlası’na dayanan, uyumlu özendirici mekanizmalar tasarımına 
önem vermeleridir. Ancak bu modeller giderilmesi güç dört büyük zaafla 
maluldür: piyasa güçlerini veri almanın yarattığı eşitsizlikler, geri besleme 
etkileriyle model için kilit önem taşıyan işletme otonomisini yıpratır; yatırımların 
ve birbiriyle bağıntılı üretim kararlarının ex ante koordinasyonu sağlanamaz; 
sosyalistler modelin öngördüğü bencil, çıkarcı ve fırsatçı davranış biçimlerini 
içlerine sindiremezler; piyasa güçlerine teslimiyet, yığınlarda yabancılaşmayı ve 
çaresizlik duygularını besler.

MİP aygıtına ihtiyaç duymayan piyasa sosyalizmi modellerine karşın, sanal 
piyasalara dayalı modellerin merkezi ve ademimerkezi planlamadan yararlanan 
varyantları bulunmaktadır. Bu modellerin farklı tasarımlarında çeşitli katılımcı 
öğeler (örneğin planlama süreçlerine katılan işçi ve tüketici konseyleri) de 
içerilıniştir. Üçüncü ve son kategorideki katılımcı planlama modellerinin temel 
özelliği, reel piyasadaki değişimlerden kazanılan bilgilerin ve alınacak kararlara 
yakın veya taraf olanların nitel bilgilerinin kullanıldığı yaygın danışma ve
34 Örnekler: Alec Nove (1983). The Economies of Feasible Socialism, London. George Allen and 

Unwin; Pranab Bardhan ve John E. Roerner (der.) (1983). Market Socialism. New York. Oxford 
University Press; Pranab Bardhan ve John E. Roenıer (1992). “Market Socialism: A Case for 
Rejuvenation”, Journal of Economic Perspectives, C. 6, S. 3, s. 101-116; John E. Roemer 
(1994). A Future for Socialism, London. Verso.

35 Örneğin Wlodzimierz Brus ve Kazimierz Laski (1989). From Marx to Market, Oxford. 
Clarendon Press; David Schweickart (1992). “Economic Democracy: A Worthy Socialism That 
Would Really Work”, Science and Society, C. 56, S. I, s. 9-38.

36 Örneğin W. Paul Cockshott ve Allin Cottrell (1993) Towards a New Socialism, Nottingham. 
Bertrand Russell Press, Chaps. 4-9; Allin Cottrell ve W. Paul Cockshott (1993). “Socialist 
Planning after the Collapse o f the Soviet Union", Revue Europeenne des Sciences Sociales, C. 
31, s. 167-185; Michael Albert ve Robin Hahnel ( 1991), The Political Economy of Participatory 
Economics, Princeton. Princeton University Press.

37 Bkz. Pat Devine (1992) “Market Socialism or Participatory Planning?”, Review of Radical 
Political Economists, C. 24, S. 3-4, s. X; Pat Devine (1998). Democracy and Economic 
Planning, Cambridge. Polity Press.
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müzakere süreçlerinden yararlanmayı öngörmesidir. Böylece örtük bilgilerin 
harekete geçirileceği ve atomize piyasa yapılarından kaynaklanan kusurların 
giderileceği, temel ekonomik kararlarda ex ante koordinasyonun sağlanacağı 
umulmaktadır. Öte yandan fiyatların, işgücü ve fiziksel girdi maliyetleri 
gözönünde bulundurularak, uzun dönem ortalama maliyetler çevresinde tutulması 
ve maliyetlere (merkezi olarak belirlenen) bir sermaye gideri payı eklenmesi söz 
konusudur.

14.
Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda, kapitalizm sonrası toplumun ekonomik 

düzeni ile ilgili zihin egzersizleri yapılırken, aşağıdaki öncüllerden hareket 
edilebilir:

(i) Bu toplum, günümüzde kendisini açıkça hissettiren doğal kaynak kısıtları 
önünde, Gotha Programı'nın Eleştirisi'nde düşlenen bir bolluk toplumu 
olamayacak, kullanım değerlerinin üretiminde etkinlik sorunu hep gündemde 
kalacaktır38.

(ii) Maliyet-etkili (cost-eiTective) üretim yöntemlerini seçme zorunluluğu, 
hesabi göreli ürün fiyatlarının hesabi göreli ürün maliyetlerinden fazlasıyla 
uzaklaşamayacağını ima eder.

(iii) Ekonomik büyüme ve sanayileşmenin yaygın (extensive) aşaması, 
büyiik bir olasılıkla 21. yüzyılda tamamlanacak; küçük ada ülkeleri ve “karaya 
kilitlenmiş” (landlocked) yoksul ülkeler dışında sanayi, tüm küresel coğrafyaya 
yayılacaktır. Bu durumda iktisadi planlamanın etkinlik, çevre koruma ve 
adalet dışındaki hedefleri (başlıca büyüme ve yapısal değişme) görece daha az 
vurgulanacaktır.

(iv) Ekonomik artığın toplumca planlı bir biçimde el konularak kullanılması, 
sosyalizmin kapitalizmden ayrıldığı temel noktalardan biridir. Emekçi 
sınıfların ve müttefiklerinin iktidarında bununla ilgili kararlar tekil işletmelere 
bırakılamayacak, merkezi düzeyde alınacak nitelik ve önemdedir.

(v) Temel önemdeki M İP kararlarının emekçi kesimlerin ve onların örgütlerinin 
geniş katılımı ile alınması esas olmalıdır.

(vi) Kapitalizmden devralınacak parasal ekonominin ve finansal kuruluşların 
yaygınlığı düşünüldüğünde, bu tür faaliyetlerin göreli önemini yitirmesinin 
uzun zaman alacağı kabul edilmelidir. Dayanıklı tüketim mallan kullanımının 
ve yatırımların finansmanı ve sosyalist sistem dışındaki ekonomilerle ilişkilerin 
yürütülebilmesi için, görünebilir gelecekte, bir bankalar sisteminin alternatifi 
yoktur.

(vii) İletişim ve bilgi işleme teknolojilerindeki devrimler ekonomide eıııek- 
değerlerine dayalı doğrudan hesap yöntemleri ile kaynak tahsisini ve bölüşüm

38 Geleceğin toplumu, temel kamusal hizmetleri ihtiyaçlar ölçüsünde serbestçe ve / veya düşük
fiyatlarla sağlama imkânına sahip olabilir.
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kararlarının alınmasını mümkün hale getirmiştir. Bu imkânın kullanılması 
sosyalist sistemin özüne uygun dıişer.

(viii) Bireysel tüketim malları dışında kalan mallarda değişim, sanal muhasebe 
fiyatları üzerinden, yukarıdaki fiyat sistemi bağlamında yapılabilir. Bireysel 
tüketim malları sektöründeki fiyatlar, genel bir kural olarak, piyasayı temizleyen 
gerçek fiyatlar olarak seçilir; plancılar MİP’te esas alınan fiyatlar ile piyasayı 
temizleyen piyasalar arasındaki önemli farklılaşmaları üretim planlarını gözden 
geçirmeye yarayan sinyaller olarak değerlendirirler. Bu iki fiyat sisteminin 
sosyalist model için gerçekçi bir opsiyon olduğuna yukarıda değinilmişti.

(ix) Bireysel tüketim mallarının gerçek fiyatlar dışındaki yöntemlerle 
tayınlaııması, geçmişin “çocukluk hastalıkları” olarak unutulabilir.

(x) Emeğin ödüllendirilmesindeki temel ilke, kişisel ödüllendirmeyi toplumsal 
olarak gerekli emek-zamanının ve belirli emek türlerinin yeniden üretiminin 
maliyetini gözeterek yapmaktır. Ödüllendirmenin parasal formda veya bilimsel 
sosyalizmin kurucularına saygı nişanesi olarak emek sertifikaları aracılığı ile 
yapılması, kanımızca ikincil bir sorundur.

15.
Bugünkü sistemin kayıplıları olan örgütlü / örgütsüz emekçiler ile tarım ve 

tarım dışındaki küçük üreticilerin talepleri ve bu taleplerin gerçekleşmesi için 
yapılacak siyasal mücadele yeni bir kaynak tahsisi anlayışını ve bu doğrultuda 
geleceğin iktisadi planlamasını biçimlendirecektir. Bu süreç bugünden yarına 
gerçekleşecek bir şey değil. Bu yazı bağlamında yapmaya çalıştığımız şey, 
gelecek üzerine bir spekülasyondur. Eğer insanlığın düşünce ufku, “kırılan 
dökülen şeyleri tamamlamak ve bakım-onarımla bugünkü sistemi yürütmek” 
anlayışı ile sınırlanacaksa, bugünkü sistem bazı “reformlar” ile bir süre daha yol 
alabilir; ama uzun vadeli küresel sorunları çözmekte yetersiz kalır.
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Emperyal Olasılıklar ve Alternatifler

Barış Ünlü**

Özet
Binlerce yıldır tarih sahnesinin temel aktörleri olan imparatorluklar, belirli bir devlet ve 

dünya-gücü modeli olarak, bugüne olduğu gibi geleceğe de şekil vereceklerdir. Bu yazı da bu 
noktadan hareketle 21. Yüzyılın olası ve alternatif imparatorlukları üzerine bir deneme olmayı 
amaçlamaktadır. Olasıdırlar, çünkü hangi gücün imparatorluk veya en güçlü imparatorluk 
olacağı kesin değildir. Alternatiftirler, çünkü formel veya enformel biçimlerde yönetecekleri 
halkların rızasını almak için belli “fırsatlar” ve “hoşluklar” da sunmak durumundadırlar.

Anahtar Kelimeler: İmparatorluk, emperyalizm, ABD, Çin, AB, Türkiye.

Giriş

İmparatorluk, sosyal bilimciler ve dünya elitleri arasında son on yılın en çok 
tartışılan konuları arasındadır. Giovanni Arrighi’nin vurguladığı üzere, 1990’ların 
gözde kavramları küreselleşme ve hegemonyaydı. Doğu Bloku’nun çöküşü 
özellikle Batı elitlerinde büyük bir iyimserlik yaratmıştı. ABD önderliğinde, 
liberal, demokratik, barışçıl ve kapitalist bir küresel dünya kuruluyordu. Küreseldi, 
çünkü dünya artık tekti, kamplara bölünmüyordu. Michael Hardt ve Antonio 
Negri’nin ünlü kitabı Empire bu dönemin sonuna denk gelir. Hardt ve Negri’ye 
göre, dünya, merkezi ve sınırları olmayan, büyük ölçüde bir ağlar bütününden 
oluşan kapitalist bir imparatorluk tarafından yönetiliyordu. Bu emperyal ağ, tek 
bir ülkenin liderlik yapamayacağı kadar geniş, derin ve geçirgendi. Dolayısıyla 
bu yeni tarz imparatorluğa direniş de benzer bir yapıda gelişmeliydi. Dünyanın 
bütün mülksüz, ezilen ve dışlananlarından oluşan Çokluk, küresel ağlar ve 
dayanışma içinde bu İmparatorluğu yıkmalıydı.1

Empire, küreselleşme literatürünün etkisi altında yazılmıştı ve o literatürle 
birlikte hızla gündemden düştü. Kitabın saman alevi gibi bir etkisinin olmasının 
bir başka nedeninin tarihsellikten uzak olması ve gerçekliği teoriye uydurma

* Prof.Dr. Bilsay Kuruç’u tanıma ve kendisinden ders alma şansına eriştim. Değerli Hocam 
için hazırlanan bu armağan kitapta bir yazımın yayımlanması benim için mutluluk ve gurur 
kaynağıdır. Yazının ilk taslağını okuyup önemli uyarılarda bulunan hocalarım Melek Fırat ve 
Faruk Alpkaya’ya da çok teşekkür ederim.

** Dr. A.Ü. S.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, e-posta: unlu@politics.ankara.edu.tr
1 Michael Hardt ve Antonio Negri (2000). Empire, Cambridge. Harvard University Press.
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gayreti olduğu ileri sürülmüştür.2 Ancak asıl neden, görünmeyen ama her 
yerde ve zamanda var olan adeta Tanrısal bir imparatorluğun yerini sadece bir 
sene sonra gayet görünür ve merkezi bir imparatorluğun almış olmasıydı. Bu 
somut ve elle tutulur imparatorluk, ABD’nin 11 Eylül saldırılarına Afganistan 
ve Irak işgalleriyle cevap vermesiyle ortaya çıktı. 1990’ların iyimser havası 
dağılmıştı, 2000’Ierin başıyla birlikte “uygarlıkların çatışması” tezi haklı çıkmış 
görünüyordu. ABD bu kaosu düzene çevirecek tek güçtü. Liberal, Batılı değerler 
gerekirse güç kullanarak bir imparatorluk tarafından tesis edilmeliydi. Böylece 
küreselleşme kavramının yerini imparatorluk aldı. Ancak ABD İrak ve Afganistan 
topraklarında yaygın deyimle batağa saplandıkça, bu yanılsama da çabuk dağıldı. 
Arrighi buna binaen imparatorluk tartışmalarının hemencecik söndüğünü iddia 
eder.3

Arrighi bu son noktada yanılmaktadır. İmparatorluk tartışmaları, ABD’nin 
gerçek gücünün veya güçsüzlüğünün daha fazla ortaya çıkmasıyla birlikte, daha 
sağlam ve mukayeseli temellerde ilerleyecek gibi görünmektedir. Bu öngörünün 
iki temel dayanağı vardır. Birincisi, küreselleşme denilen süreçle birlikte ulus- 
devletlerin sınırları ve toprakları üzerindeki egemenliklerini ve kontrollerini 
yitirmeye başlamalarıdır. Bununla koşut olarak da, alternatif bir devlet biçimi olan 
ve tarihteki onlarca örneğiyle çok iyi bilinen imparatorluk daha fazla gündeme 
gelmektedir. Türkiye’de bu gelişmeyi ciddiye alan sayılı sosyal bilimciden 
biri olan Çağlar Keyder’in vurguladığı gibi, ulus-devlet fikri ve gerçekliği bu 
süreçte görelileşti ve bir anlamda kutsallığını yitirdi, yitirdikçe de akademik 
ve siyasi elitler imparatorluk gibi farklı olasılıklarla daha fazla ilgilenmeye 
başladılar.4 İkincisi, ABD hegemonyasının gerilemesi ve çökmekte olmasıdır. 
Kapitalist dünya-sisteminin yaklaşık 500 yıllık tarihine bakıldığında, hegemonya 
çöküşlerinde dünya-güçleri arasındaki rekabet kızışır ve liderlik mücadelesi 
hızlanır. Bu dünya savaşlarıyla sonuçlanabileceği gibi, daha kansız yollarla da 
sürdürülebilir. Kesin olan bir şey varsa, o da aday devletlerin dünya çapında ya da 
en azından bölgesel çaplarda hâkimiyet kurmaya çalışacaklarıdır. Bu da bizlere 
imparatorluk ve emperyalizm tartışmalarının daha yeni başladığını (ama kim bilir 
kaçıncı kez?) gösterir.

Bu tartışmaları daha da ileri götürecek bir diğer olasılık vardır, o da 
kapitalizmin çökme ihtimalidir. Immanuel Wallerstein uzun yıllardır, temel 
ilkesi sınırsız sermaye birikimi olan kapitalist dünya-sisteminin yapısal bir kriz 
içinde olduğunu iddia etmektedir. Bunun temel nedeni, üretim maliyetlerinin
2 Frederick Cooper (2004). “Empirc Mulliplied”, ComparativeStudies in Society and History, C.

46, S. 2, s. 254.
3 Giovanni Arrighi (2008), Adam Smith Pekin’de: 21. Yüzyılın Soykiitüğü, Çev.: İbrahim Yıldız,

İstanbul. Yordam, s. 184-185.
4 Çağlar Keyder (2007). Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği'ne, İstanbul. İletişim Yayınları,

s. 10-14.
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artışındaki uzun süreli lineer eğilimlerdir (secular trends). Ücretler ve girdi 
fiyatlarındaki artışa doğanın tahribatının yükselen bilinçle birlikte giderek daha 
zor dışsallaştırılması eklenince maliyetler yükselmektedir. Ayrıca ucuz emek 
deposu olan kırsal dünyanın da sonu gelmektedir. Bu gidişatı ters çevirmeye 
çalışan neo-liberal saldırının başarısı sınırlıdır ve kaçınılmaz sonucu ancak 
uzatabilmektedir. Wallerstein, kapitalizmin çöküşünü sadece ekonomik nedenlere 
bağlamaz. Kapitalist dünya-sistemini 500 yıldır ayakta tutan Batı evrenselciliği ve 
şarkiyatçılığı da çöküş içindedir. Bu çöküş kısmen Batı dünyasında gerçekleşen 
1968 devrimiyle, kısmen de Doğu ve Güney halklarının direnişiyle başlamıştır. 
Kapitalizmin çöküşünden emin olan V/allerstein’e göre temel soru, kapitalizmin 
yerine ne kurulacağıdır. Yeni tarihsel sistem, kapitalizmden daha adil ve iyi bir 
sistem de olabilir, onu aratacak kadar kötü de... Daha iyi bir sistem kurulabilmesi, 
bu kez gerçeklen eşitlikçi ve gerçekten özgürlükçü yeni bir evrensclciliğiıı 
oluşturulmasına bağlıdır.5 Eğer kapitalizmin çöküşü gerçekleşirse, eski, cazip ve 
bilindik diinya-imparatorluğu kurma amaçları yeniden canlanabilir. Tarihsel bir 
sistem olarak dünya-imparatorluğu, kapitalist dünya-sistemine alternatif olarak 
masaya tekrar sürülebilir, ki kanımca bu en gerçekçi alternatif olacaktır. Elitler ve 
imtiyazlılar çöküşü en az hasarla atlatıp, yeni sistemi de kendi çıkarlarına yönelik 
oluşturmaya çalışacaklardır.

İmparatorluk binlerce yıllık çok eski bir kavram ve fikirdir. Terimin kendisi 
(imperium) Latin kökenlidir ve yüzlerce yıl Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan 
büyük ve çok kültürlü devletler için kullanılmıştır. Modern dünyayla birlikte, 
AvrupalIlar bu kavramı özellikle büyük Doğu güçleri için de kullanmaya 
başladılar: Osmanlı, Çin, Pers İmparatorlukları gibi. Terim Roma kökenli olsa da, 
fikir evrenseldir ve Roma’nın çok öncesine ve ötesine gider. Çeşitli uygarlıklarda 
farklı isimlendirilmiştir.

Bu kadar yaygın bir fikrin ve eski bir kavramın şüphesiz ki farklı tanımları 
vardır. Özellikle modern sosyal bilimlerin ortaya çıkışıyla birlikte bu çeşitlilik 
daha da artmıştır. Kişi kendi imparatorluk tanımını yapıp buna göre analizler 
türetmektedir. Ancak bazı genellemeler de yapılabilir: Pre-ınodem dünyada, 
büyük karasal alanları kontrol eden, fetihle kurulmuş ve genişlemiş, çok kültürlü 
ve siyasal/büıokratik elit tarafından yönlendirilen devasa devletlere imparatorluk 
denilmiştir. Bu imparatorluklar kapitalist değildir. Başka bir deyişle, bu yapıların 
temel ilkesi ve hedefi sınırsız sermaye birikimi değildir. Zenginliğe daha ziyade, 
imparatorluğu yönetmenin ve elitin hayat tarzının sürdürülmesinin bir aracı 
olarak bakılmıştır. Daha ileriye giderek bu türden imparatorluklara anti-kapitalist 
de denebilir, çünkü devlet alanının dışında gelişen ve amacı hep daha fazla kâr

5 VVallerstein bu meseleyi neredeyse tüm eserlerinde tartışmaktadır, ancak olası alternatif 
evrenselciliğe ilişkin derli toplu bir anlatımı için bkz.: Immanuel VVallerstein (2010). Avrupa 
Evrenselciliği: Gücüıı Retoriği, Çev.: Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul. Bgst Yayınları.
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olan bir toplumsal sınıfın oluşması her zaman engellenmiştir. Kapitalizmin 
ve kapitalistlerin Avrupa’nın bin yıl süren parçalanmışlığından (yani gerçek 
bir imparatorluğun olmayışından) da yararlanarak ortaya çıkmasıyla birlikte 
ise, imparatorluk giderek daha fazla ekonomik bir birim olarak algılanmaya 
başlanmıştır. Bu, imparatorlukların ilk önce ekonomik çıkarları korumak ve 
geliştirmek üzere organize olması demektir. Denizlere hâkimiyetin karalara 
hâkimiyetten daha önemli hale gelmeye başlaması da aynı döneme rastlar.

Söz konusu sürecin zirvesi, 19. Yüzyılda ortaya çıkan emperyalizm kavramıdır. 
Başta salt siyasal bir içeriği olan emperyalizm, kısa sürede ve özellikle de 
Marksist devrimci teorisyenlerin elinde, kapitalizmle ve kapitalist genişleme 
kanunlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmaya başlandı. 20. Yüzyılda sosyal 
bilimcilerinin konuya artan ilgileriyle birlikte, imparatorluk ve emperyalizm 
daha nüanslı ele alındı, çeşitli kavramlarla zenginleştirildi.6 Hegemonya ve 
enformel imparatorluk/emperyalizm gibi zor-dışı yöntem ve araçlarla kurulan 
egemenlikleri anlatan kavramlar örnek olarak verilebilir. Birincisi, bir devletin 
kapitalist diinya-sistemindeki ekonomik, askeri, ideolojik liderliğini anlatırken, 
İkincisi gelişmiş kapitalist dünya-güçlerinin geri kalmış bölgelerle kurduğu 
enformel bağımlılık ilişkilerini tarifeden7

Modern emperyalizmin, formel ya da enformel, kapitalizmle ilişkisi aşikardır. 
Azgelişmiş ülkeler, sundukları dış yatırım/dış ticarct olanakları ve hammadde/ 
ucuz işgücü depolarıyla kapitalistlerin ilgi odağı olagelmiştir. Bu imkânlardan 
sorunsuz bir şekilde yararlanmak içinse bağımlılık ilişkilerinin kurulması esastır. 
Ayrıca sınırsız sermaye ve özel mülkiyet birikimi, buna paralel olarak sınırsız 
bir güç birikimini gerekli kılar. Hem sınırsız sermaye birikimini güvence altına 
almak, hem de başkalarını mülksüzleştirerek mülk sahibi olmak için... Hannah 
Arendt bunu güzel ifade eder: “Hiçbir zaman sona ermeyecek bir mülk birikimi, 
hiçbir zaman sona ermeyecek bir güç birikimine dayanmak zorundadır [...] 
Sınırsız sermaye birikimi süreci, büyüyen mülkiyeti sürekli daha güçlü olmakla 
koruyabilecek olan ‘gücün sınırlanmadığı’ bir siyasi yapı gerektirir.”8 Özetle, 
sürekli güçlenen emperyalist bir devlet, sınırsız sermeye ve mülkiyet birikimi 
için olmazsa olmazdır. Soğuk Savaş sırasında ABD’nin belki de en önemli 
fonksiyonu, özel mülkiyeti dünya çapında korumaya almasıdır.

Ancak kapitalistlerle emperyalist devlet arasındaki ilişkiyi tek taraflı 
düşünmemek gerekir. Arrighi’nin yaptığı bir ayrıma göre, gücün teritoryal
6 İmparatorluk ve emperyalizm kavramlarının Batı dünyasındaki iki bin yıllık tarihini şu yazıda 

incelemeye çalışmıştım: Barış Ünlü (2010). “İmparatorluk Fikrinin Gelişimi”, AÜSBFDergisi, 
C. 65, S. 3, s. 237-266.

7 John Gallagher and Ronald Robinson (1953). “The Imperialism o f  Free Trade”, The Economic 
History Review, C. 6, No. 1, 1953, s. 1-15.

8 Hannah Arendt (2009). Totalitarizmin Kaynuklan-2: Emperyalizm, Çev.: Bahadır Sina Şener. 
İstanbul. İletişim Yayınları, s. 43.
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ve kapitalist olmak üzere başlıca iki mantığı vardır: Teritoryalist yöneticiler 
“ iktidarı, egemenlik alanlarının boyutları ve üzerinde yaşayan nüfusun çokluğu 
ile tanımlamakta ve zenginliği, yani sermayeyi, toprak genişlemesinin bir aracı 
veya bir yan getirisi şeklinde anlamaktadırlar. Buna karşın kapitalist yöneticiler, 
iktidarı, kıt kaynaklar üzerindeki hâkimiyetlerinin genişliği ile tanımlamakta 
ve toprak kazanımlarını, sermaye birikiminin bir aracı veya bir yan ürünü 
olarak görmektedirler.”0 Teritoryalist mantık, insanlık tarihinde devletin ortaya 
çıkışına kadar gider. Başlangıçta şehir-devleti olan bu devletlerden yeteri kadar 
güç ve ihtiraslı lidere sahip olanları diğer devletleri yutarak imparatorluğa 
dönüşmüşlerdir. Ya da devletsiz göçebe birlikleri fetihler yaparak büyük 
imparatorluklar kurmuşlardır. Kapitalist mantık ise, insanlık tarihinde göreli olarak 
yenidir; egemen toplumsal sınıfı ve ideolojisiyle birkaç yüzyıllıktır. Kapitalizmin 
doğuşundan itibaren, empcryal genişleme tarihi de bu iki güç mantığının göreli 
dengesine, birlikteliğine veya çelişkilerine göre belirlenmiştir. Kimi örneklerde 
kapitalist mantık önde ve belirleyiciyken, diğerlerinde teritoryalist mantık daha 
önemlidir. Birincisine örnek olarak Britanya’nın 19. Yüzyıldaki genişlemesi 
verilebilir; İkincisinin en önemli örneği ise Hitler Almanyası’dır. Özetle, hangi 
mantığın öne çıktığını anlayabilmek için, teorik öncüllerle hareket etmek yerine, 
tekil örneklerin somut analizini yapmak gerekmektedir.

Bu yazıda imparatorluktan kastedilen çok kültürlü, büyük coğrafi alanları 
kapsayan ve kendi formel sınırları dışında diğer ülkelerin dış ve iç politikalarını 
etkileyebilecek güce sahip olan dünya-güçleridir; emperyalizm ise bu gücü 
kurma, sürdürme ve genişletip derinleştirme sürecine verilen addır. Geçmiş değil 
gelecek üzerine odaklanan bu yazıda imparatorlukların tarihinden çok geleceğin 
olası imparatorlukları üzerine düşünmek hedeflenmektedir. Binlerce yıldır 
dünya sahnesinin temel aktörleri olan imparatorluklar, gelecekte de bu rollerini 
bırakmayacaklardır, çünkü imparatorluk, devletler ve elitler dünyasında bir güç 
yarışı demektir. Devletler ve elitler olduğu sürece, imparatorluklar da olacaktır. 
Ancak, imparatorluk geçmiş ve bugün hakkında olduğu kadar, aynı zamanda 
gelecek hakkında da düşünmektir diyen Burbank ve Cooper’a 10 hak vermekle 
birlikte, geleceği konu alan her yazının ancak deneme niteliği taşıyabileceğini de 
belirtmek gerekir. Dolayısıyla bu denemede, 21. Yüzyılda ortaya çıkabilecek olan 
farklı emperyal alternatifler üzerine bir fikir egzersizi yapmak amaçlanmaktadır. 
En güçlü imparatorluk adayları olarak ABD, Çin ve AB’ye ağırlık verilmekle 
birlikte, Rusya ile Hindistan gibi dünya-güçleri ve Brezilya ile Türkiye gibi 
yükselen güçler de kısaca tartışılacaktır.

9 Giovanni Arriglıi (2000). Uzun Yirminci Yüzyıl: Para, Güç ve Çağımızın Kökenleri, Çev.: 
Recep Boztemur, Ankara. İmge Kitabevi, s. 62.

10 Jane Burbaıık ve Frederick Cooper (2010). Empires in World Hisloiy: Power and the Politics 
o f Difference, Princeton: Princeton University Press, s. 3.
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9-10 yıl öncesinc kadar, 21. Yüzyıl denince akla ilk gelen imparatorluk 
adayı şüphesiz ki ABD’ydi. 1990’larda ABD liderliğinde liberal bir hegemonya 
kurulacağı, 2000’lerin başında ise düzensizliği düzene, güvensizliği güvene, 
savaşı barışa ve diktatörlükleri demokrasilere çevirecek bir imparatorluk 
kurulacağı iddia ediliyordu. 11 Eylül saldırılarından sonra emperyal ideolog, 
tarihçi ve iktisatçılar ABD’nin gerçek bir küresel imparatorluk olması gerekliğini 
söylemeye başladılar. Bunların belki de en ünlüsü olan tarihçi Niall Ferguson, 
dünyanın bir imparatorluğa ihtiyacı olduğunu, bu emperyal yükü (imperial 
burden) de ancak ABD’nin kaldırabileceğini açık açık yazdı." İktisatçı Deepak 
Lal, imparatorlukların küreselleşmenin öncüsü olduklarım, imparatorluk 
yokluğunda küresel ve kapitalist bir ekonominin İşleyemeyeceğini savundu.13 Dış 
politika uzmanı Robert Kagan’a göre ise, ABD devletler dünyasının Hobbesçu 
kurtlar sofrasına düzen getirmeliydi.13 Bütün bu ideologlar sadece ahlaki bir 
yargıda bulunmuyorlardı. ABD’nin bunları yapmaya gücünün yeteceğini de 
düşünüyorlardı. Şüphesiz ki, Marksist ve sosyalist muhalifler arasında da 
ABD’nin gücünü abartan çoktu, halen de çok.

ABD’nin son emperyalizm atağına daha gerçekçi bakanlardan Marksist 
sosyal bilimci David Harvey, Irak ve Afganistan işgallerini ABD’nin Doğu 
Asya karşısında gerilemesine karşı son çare olarak yorumlamaktadır. Özellikle 
Ortadoğu’nun petrol musluğunu kontrol etme çabasının bir elli yıl daha dünya 
ekonomisini kontrol etmek amaçlı olduğunu düşünmektedir. Vurgu yaptığı bir 
başka konu da hegemonya gerileyişlerinde ortaya çıkan bölgeselciliklerdir. 
Rakip güçler küresel bir hegemonyanın olmadığı ortamda, bölgesel hegemonya 
kurmaya ve zamanla onu bütün küreyi kapsayacak şekilde genişletmeye çalışırlar. 
Bıı rekabet de 1914-1945 arasında olduğu gibi dünya savaşlarıyla sonuçlanabilir. 
ABD’nin bu türden bir olası çatışmayı engelleyebilecek gücü olup olmadığı da 
önemli bir sorudur.14 Ancak en azından bölgesel hegemonyaları engelleme çabası 
içinde olduğu açıktır.

İster muhafazakâr, ister liberal, isterse de Marksist olunsun, 2000’lerin 
başında ABD'nin bir imparatorluk kurabileceği ve bunun tek olacağı kanısı 
yaygındı. Roma İmparatorluğu'ndan beri böyle bir gücün ilk defa ortaya çıktığı 
iddia ediliyordu. Kişiye göre değişen bu iyimserlik veya karamsarlık çabuk

11 Niall Ferguson (2004). Empire: The Rise and Demise o f  the British World Order and the 
Lessons fo r  Global Power. New York. Basic Books, s. x, xix, xxvi, 303-317.

12 Deepak Lai (2004). hi Praise o f  Empires: Globalization and Order, New York. Palgrave 
Macmillan, s. 207-216.

13 Alıntı için bkz.: Michael Mann (2003). Incoherent Empire, London. Verso, S. 10-11
14 David Harvey (2005). The New Imperialism, Oxford. Oxford University Press, s. 19, 31-32, 

77-79.

21. Yüz y ı l ın  İ m p a r a t o r l u k  A d a y l a r ı
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dağıldı. ABD’nin giriştiği işgallerdeki kısmi başarısızlığı ve ardından gelen 
büyük ekonomik kriz perdeyi kaldırdı. Yakınlarda yapılan bir araştırmaya göre, 
ABD’lilerin artık sadece % 33’ü ülkelerinin bundan 50 yıl sonra dünyanın en 
güçlüsü olacağını düşünüyor.15 ABD gazetelerinde, dış politika dergi ve internet 
sitelerinde emperyal geleceklerine ilişkin neredeyse her gün, karamsar ve 
kasvetli sayısız yazı yayımlanıyor. Sadece birkaç örnek vermek gerekirse, Paul 
Krugman, Bush iktidarının yaptıklarından sonra ABD’den ne korkulduğunu, 
ııe de ona saygı duyulduğunu yazdı.16 Robert Kaplan, “emperyal yorgun” 
olduklarını, azalan güçlerini bir süre idareli kullanmaları gerektiğini, ama uzun 
vadede de emperyal sorumluluklarından kaçamayacaklarını söyleyerek moral 
vermeye çalışmaktadır.17 Pekçok yorumcu, neo-muhafazakâr Bush iktidarının 
ABD'nin mezar kazıcısı olduğunda hemfikir. Başka bir deyişle, işgal yanlışına 
girişilmeseydi, güçten de düşülmeyecekti kanısı hâkim.

Wallerstein, Arrighi ve Michael Mann gibi tarihsel sosyologlar ise, ABD’nin 
gerileyişinin yapısal olduğunu uzun zamandır yazıyorlar. Mann, 1986’da 
yayımlanan ünlü eseri The Sources o f  Social Power'da, gücün dört kaynağı 
olduğunu belirtir: Ekonomik, askeri, politik ve ideolojik. Güç ise, arazileri, 
insanları ve maddi varlıkları örgütleme ve kontrol etme kapasitesidir. Bu 
kapasite “dünya zamanı” ilerledikçe sürekli gelişmekte ve derinleşmektedir.18 
Mann’a göre, bu dört güç kaynağında da gerileyen ABD, kontrol etme ve 
örgütleme kapasitesini de yitirmektedir. En güçlü olduğu alan askeri alandır 
ve ABD bu nedenle ekonomik, politik ve ideolojik çöküşünü engellemek için 
militarizme başvurmaktadır. Ancak militarizm bir devleti imparatorluk yapmaya 
yetmemektedir. İmparatorluk, dört alanda da en güçlü olmayı veya en azından 
dört alan da güçlü olmayı gerektirir.19

ABD büyük bir ekonomik buhranın içindedir. Dış ticaret açığı ve iç/dış borcu 
çığ gibi büyüyor. Çin’in 10-15 yıl içinde dünyanın en büyük ekonomisi olacağı 
tahmin ediliyor. Eğer bu son tahmin gerçekleşirse ki öyle görünüyor, Çin bir 
süre sonra ABD’yi askeri alanda da geçecektir. Bu zaman alabilir, ama önünde 
sonunda askeri güç ekonomik gücü takip eder. ABD dış politika konularında 
başka ülkelere giderek daha az sözünü geçirebiliyor. Son İrak işgali ve sonrasında 
yaşanan sayısız örnek var. Eskiden Üçüncü Dünya ülkesi olarak adı geçen pekçok 
ülke, dış ekonomik ve siyasal ilişkilerinde artık çok daha özerk. Yeni ittifaklar, 
yeni arayışlar her yerde. Hegemonya çöküşlerinde bu tipik bir gelişmedir.
15 John Mearsheimer (2011 ). “ Imperial by Design”, The National Interest, Ocak/Şubat, s. 17.
16 Paul Krugman, “America’s Lost Respect”, The New York Tunes, 1 Ekim 2004.
17 Robert Kaplan, “ABD, Emperyal Yorgun”, Turquie Diplomatique, S. 23, 15 A ralık-15 Ocak

2010.
18 Michael Maıın ( 1986). The Sources o f  Social Power: A History o f  Power from the Beginning to

A.D. 1760, Cambridge. Cambridge University Press, s. 2-3, 30.
19 Mann, Incoherent Empire, s. 13-16,252.
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Bütün bunlar ABD’nin bir imparatorluk olmadığı anlamına gelmiyor. Giriş’in 
sonunda yaptığım geniş tanımı temel alırsak ABD şüphesiz ki bir imparatorluktur. 
“ İçeri”deki büyük zenginliği, çok kültürlülüğü ve devasa arazisi, “dışarı”daki 
onbinlerce asker barındıran üsleri ve uluslararası ilişkileri/örgütleri yönlendirme 
yeteneğiyle emperyal bir güçtür. Hatla bugün en güçlüsüdür. Gelecekte de bu 
konumunu sürdürmek için elinden geleni yapacaktır. Burada vurgu yapılan, 21. 
Yüzyılın olası ve alternatif imparatorlukları arasında yükselen değil, gerileyen 
olduğudur. Cazipliğini ve inandırıcılığını yitirmektedir. Başarılı ve uzun ömürlü 
bir imparatorluk kurmak için en önemli şartlardan biri inandırıcı ve cazip bir 
evrenselciliğinizin, başka bir deyişle evrensel misyonunuzun olması gerekir: 
Evrensel bir dinin veya uygarlığın, demokrasinin, özgürlüğün ve refahın taşıyıcısı 
olmak gibi... Siyah birinin Başkan seçilebilmesi bile bu cazibe ve inandırıcılık 
kaybını geri çevirebilmiş değildir. Ancak Amerikan hayat tarzı hala caziptir. 
Sineması, müziği ve markalarıyla bu alanda rakipsizdir. Bununla bağlantılı 
ve kültürel emperyalizmin bir diğer boyutu olan sosyal bilimlerdeki liderlik 
de yıkılması çok zor ve zaman alacak bir avantajdır. Bilindiği gibi, Amerikan 
enformel imparatorluğunun yayılmasıyla birlikte, Amerikan sosyal bilimleri 
hükümet ve holding vakıflarının desteğiyle bu yayılmanın hem aracı hem de 
sonucu olmuştur.20 ABD dünyanın her yeri hakkında belki de herkesten çok bilgi 
edinmektedir. Dünyanın en iyi üniversitelerine sahiptir. Kültürel standartları 
oluşturabilme ve sosyal bilimlerde liderlik bir imparatorluk için 21. Yüzyılda çok 
önemli avantajlardır, yeterli olmasalar bile.

Amerikan hegemonyasının gerileyişini ele alan literatüre paralel olarak Çin’in 
yükselişi ve 21. Yüzyılda hegemon olup olamayacağı aynı oranda ilgi görmeye 
başlamıştır. Çin’in emperyal geleneği ilk imparator Çin’in M.Ö. 221 ’de “savaşan 
devletler”i birleştirmesine kadar gider. Birliğin oluşturulmasıyla birlikte, Çin’in 
içindeki devletleri birbirinden ayıran duvar yapımı bitmiş ve yerini büyük 
Çin’i kuzeyin göçebe “barbarlarından ayıran büyük Çin Seddi’nin yapımına 
başlanmıştır.21 Çin Seddi’nin iki bin yıla yakın bir zaman inşasına devam edilmesi, 
aynı uzun sürede devam eden bir “dış politika” veya daha doğrusu bir “Çin dünya 
düzeni” anlayışına işaret eder. Bu anlayışa göre, Çin uygarlığın kendisidir ve 
“göğün altındaki her şey”dir. Bu ilk dairenin hemen dışında kuzeyin ve batının 
bozkır, güneyin dağ ve orman insanlarının yaşadığı “barbar dairesi” vardır. Bu 
barbarların asimile edil(e)memiş olanlarına ham, edilmiş olanlarına pişirilmiş 
barbar denirdi. Üçüncü daire ise Çin’in resmen tanımayı kabul etmediği ama 
bildiği, çok uzak bölgelerden oluşur. Bu teorik dünya düzeninde Çin’e denk

20 David Nugent (2010). “Knowledge and Empire: The Social Sciences and United States Imperial 
Expansion”, Identities: GlobaI Studies in Culture and Power, C. 17, s. 12-44.

21 Owen Lattimore (1937). “Origins o f the Great Wall o f China: A Frontier Concept in Theory and 
Practice”, Geographical Review C. 27, S. 4, s. 529-549.
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hiçbir güç görülmez, tanınmazdı. Çin’in zaman zaman göçebeler tarafından 
fethedilmesi bunu değiştirmedi. Fatihlerin Çin’in Han kültürüne asimile oldukları 
düşünülürdü, ya da iddia edilirdi. Özetle, Çin dünyanın ta kendisiydi; dışarısı 
barbarlığın ve kaosun mekânıydı.22

İki bin yıldan fazla süren Çin dünya düzeni anlayışının başta Britanya 
İmparatorluğu olmak üzere, Avrupalı güçlerin Çin’in kapısına dayanmasıyla 
sorgulanır hale gelmesi Çinlilerde büyük bir travmaya yol açtı. Avrupalı güçler 
Çin’den zengin değillerdi, ama çok daha güçlü bir donanmaları ve genişlemek 
için sınır tanımayan yeni bir kapitalist sınıfları vardı. Çin 19. Yüzyılda çok dirense 
de, en sonunda Avrupalı güçleri eşiti olarak kabul etmek, aşağılayıcı anlaşmalar 
imzalamak, bazı bölgelerinin işgale uğramasını seyretmek zorunda kaldı. Rusya 
ve yükselen Japonya karşısında da güçsüz konumdaydı artık. 1911 ’de son 
hanedan Çing yıkıldı. Cumhuriyet kurulduğunda dünyanın en yoksul ülkelerinden 
biriydi. İki dünya savaşı ve İkincisinde en yakın düşman Japonya’nın yenilmesi 
Çin’e toparlanmak için belli bir zaman tanıdı. Soğuk Savaş’ın başlamasıyla 
Batı dünyasının dikkatini Sovyetler Birliği’ne çevirmesi, 1949'da Çin sosyalist 
devriminin gerçekleşmesini kolaylaştırdı denebilir. Gerek cumhuriyete gerekse 
sosyalist Çin’e geçmişten kalan belki de en büyiik miraslardan biri büyük ölçüde 
Çing döneminde bugünkü sınırlarına ulaşmış devasa topraklardı. İki devlet tipinde 
de yöneticiler bu anlamda Çin imparatorluğunun devamı için elinden geleni 
yaptılar ve teoride tersini söylemelerine rağmen Tibet ve Sincan’daki ayrılıkçı 
hareketlere asla müsamaha etmediler, buralardaki halkları Han kültürüne asimile 
etmek için ellerinden geleni yaptılar.33 Özellikle Mao bir imparator gibi yaşadı 
ve davrandı.

Modern Çin’in iktisadi yükselişi Mao sonrasında yapılan bir dizi reformla 
başlar. Arrighi’nin de vurguladığı üzere, 1950’Ierde Japonya’da başlayan 
kalkınma kartopu gibi Doğu Asya ülkelerini ve en sonunda da Çin’i etkisine aldı. 
Artık Doğu Asya’nın en büyük gücü tartışmasız Çin’dir. Dünyanın da en büyük 
ikinci ekonomisidir; orta vadede de en büyüğü olacağı tahmin edilmektedir. 
Özetle, 1980 sonrasında başlayan kalkınmasıyla Çin yeniden bir dünya gücü 
olmuştur. Ancak artık Sino-merkezli Çin dünya düzeninin değil, gerçek anlamda 
küresel bir dünyanın... Çin emperyalliğine ilişkin bütün sorular da aslında bu 
noktada toplanır. Eski Çin kendi sınırlı dünyasında imparatorluk olmayı neredeyse 
insiyaki bir şekilde biliyordu. Peki yeni Çin çok daha büyük bir dünyada ve 
pekçok rakibin arasında yeniden dünya çapında bir imparatorluk olabilecek mi? 
Daha önemlisi, bunu istiyor mu?

22 John King Fairbank (der.). (1968). The Chinese World Order: Traditional Chinas Foreign
Relations, Cambridge. Cambridge University Press.

23 Evelyn S. Rawski (1996), “Presidential Address: Reenvisioning the Qing: The Significance of
the Qing Period in Chinese History”, The Journal o f  Asian Studies, C. 55, S. 4., s. 839-842.
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Wallerstcin’in haklı olarak vurguladığı gibi, ABD’nin aksine, insanlar Çin 
hakkında kesin bir fikre sahip değiller. Kapitalist mi sosyalist mi, emperyalist mi 
anti-empcryalist mi olduğu konularında kafalar karışıktır.24 Çin’in kendisi şüphesiz 
ki sosyalist ve anti-emperyalist olduğunu iddia ediyor. Ama tabii bu yeterli bir 
açıklama değil. Andre Gunder Frank ve Arrighi gibi sol sosyal bilimciler Çin’in 
yükselişinden memnunlardı. Frank, dünya-sistemi hegemonyasının yeniden 
Doğu’ya kayışını uzun yıllar umutla ve neredeyse zevkle izlemiştir.25 Arrighi ise. 
Adam Smith Pekin'de adlı kitabında Çin’in yükselişiyle çok daha eşitlikçi bir 
dünya-pazar toplumunun kurulabileceğini yazdı. Washington Konsensusu’nun 
aksine, yeni Pekin Konsensusu’nda Çin ilişkide olduğu ülkelerle daha eşitlikçi ve 
ülkeye göre yerel şartları daha gözeten anlaşmalar yapmaktadır. Arrighi, Güney 
ve Doğu ülkeleri tarafından yeni bir Bandung’un kurulabileceğini ve bunun da 
eskisine oranla daha gerçekçi olacağını, çünkü bu kez fikir ve duygulardan ziyade, 
güçlü ekonomilere dayanacağını iddia etmiştir. Arrighi’nin en büyük kaygısı, Çin 
kadar büyük bir ülkenin ABD gibi davranması ve tüketmesi halinde bunun dünya 
ve ekoloji için bir felaket olacağıdır.26

Çin’in uzun vadede yeni tarzda, ama bu kez küresel bir imparatorluk kurmaya 
çalışacağını düşünüyorum. İki bin yıllık emperyal gelenek ve ihtiras küçümsenecek 
bir olgu değildir. İki yüzyıllık gerileme, Çin’in uzun tarihine bakıldığında, daha 
önce de vuku bulmuştur. Şüphesiz ki bu kadar vurgu yapılan bir gelenek kısmen 
icat edilmiş bir şeydir, ancak kısmen de bir gerçekliğe dayanmaktadır. Çin elitleri, 
ister Han, ister Moğol, ister Mançu, isterse de komünist olsunlar, bu emperyal 
geleneğin gereklerine sadıktırlar. Yine binlerce yıllık bürokrasi geleneği bugün 
ülkeyi yöneten Komünist Parti idarecilerinde vücut bulmaktadır. Çin devleti 
burjuvazinin yönetim aygıtı eskiden de olmamıştır, bugün de değildir. Parti ve 
devlet, enerji, taşımacılık, bankacılık, telekomünikasyon, sağlık ve eğitim gibi 
ekonominin en önemli sektörlerini yönetmektedir. Devlet sabit sermayenin % 
50’sinden fazlasını elinde tutmaktadır.27 Çin siyasal elitinin kendine göre bir 
dünya-düzeni kurma programı eskiden de vardı, gelecekte de olacaktır. Çin 
komünist ve kapitalist kalkınma yöntemlerini, son tahlilde, bir dünya-gücü olmak 
için pragmatik bir şekilde kullanmaktadır. Bu anlamda, Çin ne komünist ne de 
kapitalisttir. Artık gücünü bütün dünyaya yaymaya çalışan son derece pragmatik 
bir imparatorluk adayıdır.

24 Immanuel Wallerstein (2010). “How to Think About China?”, Commentary No. 273 http:// 
www2.binghamton.edu/lbc/arehive/273en.htm

25 Andre Gunder Frank (1998). ReOrient: Global Ecconomyin the Asian Age, Berkeley. University 
o f California Press.

26 Arrighi, a.g.e., s. 379, 385-387.
27 Harry Gelber (2010). MÖ 1100 'den Günümüze Çin ve Dünya: Ejder ve Yabancı Deccallar, 

Çev.: Hülya Kocaoluk. İstanbul. YKY, s. 396-397. Bu kitap, öğretici olması bir yana, son derece 
Batı-merkezci, oryantalist ve hatta yer yer ırkçıdır.
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Geleceğin Çin imparatorluğu fikri, Çin düşünce hayatında giderek daha fazla 
tartışılmaktadır. Tingyang Zhao’nun kitabı “Tian-xia [göğün-altındaki-her-şey] 
Sistemi” Çin’de best seller olmuştur. Tingyang Zhao, Çin emperyal geleneğinin 
Tian-xia anlayışının dünya yönetimi için Batı kaynaklı enternasyonalizmlerden 
çok daha elverişli ve kullanışlı olduğunu iddia eder, çünkü Batı’nın ulus-devletler 
arası dünya algısına karşı, Çin’de tek dünya anlayışı vardır. Tian-xia barışı, düzeni, 
ahengi ve gönüllü birlikteliği öngörür. Yazar açık açık, yöneticilerin seçimle değil, 
Çin’de eskiden beri olduğu gibi yaptıklarıyla meşruiyet kazanmaları gerektiğini 
savunur.28

Bunlar şüphesiz ki ideolojik argümanlardır ama önemi de buradadır, zira 
imparatorluk baniliği için bu türden evrenselcilik iddiaları vazgeçilmezdir. Kitabın 
elitler arasında gördüğü ilgiye bakılırsa, benzer düşüncelerin geliştirileceği ve daha 
fazla tartışılacağı öngörülebilir. Tian-xia kavramı bütün dünyaya uyarlanmaya 
çalışılacaktır. Bu anlamda, Çin’in ekonomisi kadar bilgi üretimine de ağırlık 
vermesi gerekmektedir.29 Çünkü bu en güçlü rakip ABD’yle olan askeri açığı 
kapatmaktan bile daha zor ve uzun erimli bir projedir. Eğer en güçlü imparatorluk 
olmak isteniyorsa, en iyi üniversiteler de Çin’de olmalıdır. Öğrenciler okumak 
için Çin’e gelmeyi tercih etmelidir. Bu da sadece üniversitelerin kalitesiyle 
olabilecek bir şey değildir. Aynı oranda, “Çin yaşam tarzı”nın da çekici olması 
gerekmektedir. Çin’in en büyük zorluğu bu son iki alanda yaşayacağı tahmin 
edilebilir, çünkü 500 yıllık kapitalist dünya-sisteminin şarkiyatçılığı ve Batı 
merkezciliği az çok bütün halklar tarafından içselleştirilmiştir.

Herfried Münkler başarılı imparatorlukların çoğunun periferide kurulduğunu 
söyler. Bunlar merkezdeki çatışmalardan ve rekabetten görece özerk kalabildikleri 
için, “zaman egemenliği”ne sahiptirler. Başka bir deyişle zamanı daha iyi ve 
verimli kullanabilirler. ABD’nin hegemonik ülke oluşunu, 1914-1945 arası 
Avrupa içi çatışmalardan görece bağımsız olmasıyla açıklar.30 Çin’in yükselişi 
de benzer bir şekilde açıklanabilir. Soğuk Savaş döneminde ABD-SSCB 
rekabetinden görece özerk kalabilmiş ve böylece “zamana egemen” olup iktisadi 
kalkınmasını gerçekleştirebilmiştir. ABD bugün bu yükselişi durdurmayı ne 
kadar istese de, artık çok geç kalmış gibidir. Çin’in ABD’nin yükseliş şartlarına 
benzeyen ikinci özelliği de, Avrupa güçlerinin aksine, kendi yakın çevresi dışında 
formel emperyalizme, yani işgale girişmemiş olmasıdır. ABD bu avantajını 2. 
Diinya Savaşı ertesi yeni yeni bağımsızlıklarını kazanan ülkeler nezdinde nasıl 
kullandıysa, Çin de bu avantajını bugün, örneğin Afrika’da kullanmaktadır.
28 Ben burada şu makaleden yararlandım: Tingyang Zhao (2006). “Rethinking Empire from a

Chinese Concept ‘All-under-Heaven’ (Tian-xia)”, Social Identities, C. 12, S. 1, s. 29-41.
29 William Callahan (2008). “Chinese Visions o f World Order: Post-hegemonic or a New

Hegemony?”, International Studies Review, C. 10, s. 749-761.
30 Herfried Münkler (2009), İmparatorluklar, Çev.: Zehra Aksu Yılmazer, İstanbul. İletişim

Yayınlan, s. 65-68.
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Afrika ülkeleri Çin’in Afrika’ya iktisadi ve siyasi yayılışına çok daha olumlu 
yaklaşmaktadırlar.

21. Yüzyılın üçüncü imparatorluk adayı Avrupa Birliği’dir. Avrupa’nın 
imparatorlukla ilişkisi çok uzun ve karmaşıktır. Roma imparatorluğu’na kadar 
gider. Bir yandan Roma’nın kendisi ve kurulularıyla gurur duyulur, bir yandan 
da zora dayalı kuruluşu o günden bugüne tedirginlik yaratır. Avrupa fikri 
yüzyıllardır kendisini diğerlerinden özgürlük, demokrasi ve bireyin gücüyle ayırt 
etmektedir.31 İşte imparatorluk fikri buna karşı bir tehdit olarak algılanır. Tabii bu 
Roma’yla birlikte tarihte kalmış bir tehdit değildir. Modern dünyada da Avrupa, 
sırasıyla V. Charles, XIV. Louis, Napolyon Bonapart ve Hitler tarafından fethe 
dayalı imparatorluklarla birleştirilmeye çalışıldı. Bu nedenle modem Avrupa 
düşüncesinde imparatorluklara izin vermeden, ama aynı zamanda da ulus- 
devletlerin milliyetçiliklerinin çatışmalarını da önleyebilecek bir Avrupa’nın 
nasıl kurulacağı çok önemli bir sorudur. Bu konuya en ciddi eğilen Kant olmakla 
birlikte (Kant her biri cumhuriyet olacak üye devletlerden kurulu bir dünya 
federe devleti öneriyordu32), Voltaire, Rousseau ve Montesquieu gibi Aydınlanma 
düşünürleri Avrupa’yı kozmopolit bir çatı devlet, ülkeleri de eyalet gibi gören bir 
Avrupa milliyetçiliğini düşlüyorlardı.33 Bu düşünce Avrupa'yı kendi içine karşı 
korumayı amaçladığı gibi, dışına karşı koruyacak çapta bir gücün de peşindeydi.

Bu fikir Nazi Almanyasf mn yarattığı şoktan sonra ilk önce Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, sonra da Avrupa Birliği’yle vücut buldu. Modern imparatorluk 
daha tehlikeliydi çünkü klasik imparatorlukların tersine, Napolyon ve Hitler’in 
emperyal girişimleri, milliyetçi oldukları için, tek tipleştiriciydi, farklı 
kültürleri tolere etmemişlerdi. Avrupa’da bir daha iç savaş olmamalıydı. AB 
aynı zamanda Sovyet tehlikesine (hem askeri hem ideolojik hem de ekonomik) 
karşı örgütleniyordu. Bu durum ve dünya savaşlarından büyük yıkımla çıkması, 
Avrupa’yı yeni hegemon ABD’nin bir tür alt gücü haline getirdi. ABD Avrupa’nın 
kalkınmasına yardımcı olurken, aynı zamanda sınırsız güç birikimiyle, sınırsız 
sermaye birikimini sosyalist tehlikeye karşı koruyordu. Ancak Doğu Bloku’nun 
çöküşü ve 2000’ lerin ikinci yarısında iyice belirginleşen ABD gerileyişi, Avrupa’yı 
daha özerk hale getirdi. ABD’nin özellikle İngiltere gibi ülkeler üzerinden AB’yi 
böl-yönet politikası giderek işlerliğini yitiriyor. Aslında koyu bir Amerikan 
sempatizanı olan Fransız coğrafyacı Emmanuel Todd, bunu Avrupa’nın kurtuluşu 
olarak adlandırıyor.34
3 1 Anthony Pagden (2002). “Introduction”, A. Pagden (der.), Idea o f  Europe: From Antiquity to

the European Union, Cambridge. Cambridge University Press, s. 4.
32 Immanuel Kant ( 1939). Perpetual Peace, New York. Columbia University Press.
33 Ariane D 'Appalonia (2002). “European Nationalism and European Union", A. Pagden (der.),

Idea o f  Europe: From Antiquity to the European Union, Cambridge. Cambridge University
Press, s. 174-175.

34 Emmanuel Todd (2003). After the Empire: The Breakdown o f  the American Order, çev.: Jon
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Ancak Avrupa tam olarak ne olacağına karar verememektedir. Avrupa 
Birliği, kuruluşundan bugüne, ulus-ötesi bir entegrasyonu savunanlarla ulusal 
egemenliklerinden mümkün olduğunca az vazgeçerek, birliği bir tür hükümetler- 
arası örgütlenme olarak tahayyül edenler arasındaki mücadelenin konusu 
olmuştur.35 Bununla birlikte, birinci projenin zor da olsa kendini dayattığı iddia 
edilebilir. Bir başka deyişle, Avrupa elitleri milliyetçi elitlere üstün gelmektedir. 
Sonuçta Avrupa Birliği’nin tarihi en fazla 60 yıl öncesine kadar gider. Roma veya 
Osmanlı gibi imparatorlukların ne kadar zamanda kurulduğu düşünüldüğünde, 
bu sürenin bu çapta bir devletin oluşumu için ne kadar kısa olduğu daha iyi 
anlaşılacaktır.

Bu ulus-ötesi birlik projesi aslında imparatorluğu ima etmektedir. Sayısız 
örnekten birkaçını vermek gerekirse, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel 
Barroso birkaç yıl önce Avrupa’yı bir imparatorluğa benzetti. Korkutucu 
olmaması için de, bunun demokratik ve rızaya dayalı bir imparatorluk olduğunu 
vurguladı.36 Belçikalı politikacı Louis Michel, AB’nin Rusya ve Kuzey Afrika’ya 
kadar genişlemesi gerektiğini belirtti.37 Yakın zamanlarda ölen Otto von Habsburg 
uzun süre AB’nin bir Reich olması gerektiğini, ama bu Reich ' ın Hitler’inkine 
değil, ortaçağda kurulmuş olan ilk Reich’a benzemesi gerektiğini savundu.

Ortaçağ imparatorluğu konusunda biraz daha durmak faydalı olabilir, çünkü 
Avrupa eliti ve sosyal bilimcileri imparatorluk derken bunu kastetmektedirler. 
Projenin Roma tarzı fethe dayalı bir imparatorluğu hiçbir şekilde ima etmemesi 
gerekir. Siyaset bilimci Jan Zielonka’nın 2006 tarihli Europe as Empire adlı kitabı 
özellikle bu konuyu işler. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu, egemenliğin 
farklı düzeylerde paylaşıldığı, merkezi olmayan, çok hukuklu ve kültürlü, 
ittifaklara dayanan, hiyerarşisi çok zayıf, fetihle genişlemeyen ve sınırları da 
son derece esnek bir yapıyı anlatır. Zielonka AB için de bu tip bir imparatorluk 
modeli önerir. Yatay örgütlenen, esnek, çok hukuklu ve çok kültürlü model 
küreselleşme süreciyle de uyum içinde olacaktır. İmparatorluk perspektifinden 
bakıldığında, genişlemenin kendisi de çok önemlidir. Genişleme AB’nin doğasını 
değiştirmektedir.38

Bütün bunlar Avrupa’nın ne olmaya karar vereceğiyle ilgilidir. AB rızaya ve 
başvuruya dayalı genişlemesiyle, demokratik yapısıyla ve ABD’ye kıyasla son elli 
yıllık barışçıllığıyla bir cazibe merkezidir. Hiçbir ülke ABD veya Çin’in resmen

Delogu, New York. Columbia University Press, 170-175.
35 Philip Ruttley (2002), “The Long Road to Unity: The Contribution o f  Law to the Process o f

European Integration since 1945”, Anthony Pagden (der.). Idea o f  Europe: From Antiquity to
the European Union, (Cambridge: Cambridege University Press, 2002), s. 228-259, s. 247.

36 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article2056576.ece
37 http://www.brusselsioumal.com/node/3615
38 Jan Zielonka (2006). Europe as Empire: The Nature o f  the Enlarged European Union, Oxford.

Oxford University Press.
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parçası olmak istemez, ama AB’nin komşusu olan neredeyse her ülke AB’nin 
parçası olmak istemektedir. Genişleme devam ettikçe komşular değişmektedir 
ve yeni komşular da AB’ye girmek istemektedirler. Bu cazibe AB’nin en büyük 
farkı ve avantajıdır.39 Peki AB genişlemeye devam edecek mi?

Genişleme, imparatorluk ve AB denince akla ilk gelenin Türkiye olması 
gerekir. AB Türkiye’yi tam üyeliğe kabul ettiği gün, gerçek bir çokkültürlü 
imparatorluk olacaktır; aynı zamanda da bir Ortadoğu imparatorluğu olacaktır. 
Türkiye’nin üyeliğinin kabulünü Kuzey Afrika ülkelerin izleyeceği de tahmin 
edilebilir. AB elitleri arasında Türkiye hakkındaki çekincelerin temel nedenin 
de bu olduğu kanısındayım. Türkiye’nin içerilmesini savunanların yukarıda 
belirttiğim birinci türden elitler (ulus-ötesi AB’yi savunanlar), karşı çıkanların 
ise ikinci türden oldukları iddia edilebilir. Sonunda yine birincilerin kazanacağı 
da öngörülebilir, çünkü elit aklı “doğru”yu bulacaktır. Özetle, Türkiye’nin 
Birliğe olası girişi sadece AB’nin doğasını değiştirmekle kalmayacak, 21. Yüzyıl 
emperyal rekabetinin de kaderini etkileyecektir. Kantçı Avrupa, Hobbesçu 
ABD’ye ve Konfüçyüsçü Çin’e karşı gerçek bir alternatiftir.

Ancak Romano Prodi gibi birinci türden Avrupa elitlerinde, Fransa ve 
Almanya’nın Türkiye’ye karşı takındığı olumsuz tavır Avrupa’nın geleceğine 
ilişkin moral bozukluğu yaratmaktadır. Prodi çok doğru bir şekilde Türkiye ve 
Brezilya gibi ülkelerin son yıllarda çok daha özerk hale geldiklerini, kendi dış 
politika yönelimleri tespit ettiklerini söyler: “Kanımca Brezilya ile Türkiye, 
birer izole vaka değil, dünya ekonomisi ve siyasetinin güç ilişkilerinde yaşanan 
büyük bir depremin sadece iki örneğidir. Bu depremin sarsıntıları Türkiye 
ve Brezilya’dan yayılacak ve dünya sahnesinde yer alan aktörlerin sayısını 
çoğaltacaktır.”40 İspanya eski Dışişleri Bakanı Josep Pique de Türkiye’nin AB’ye 
alınmayışı üzerine benzer bir hayal kırıklığı yaşamaktadır: “ ... biz, önlerine 
Avrupa olarak -özellikle de Fransa ve Almanya- mümkün olan bütün engelleri 
koyduk. Sonuç aşikârdır. Türkiye, geleceğini artık Avrupa’da görmüyor. Bunu, 
tarihteki yerini yeniden elde etmekte görüyor. Hegemonyasını Arap ve Müslüman 
dünyasına yayarak ve diğer ülkeler için ‘ayna’ olarak...”41

Niall Ferguson da yakınlardaki bir yazısında Türkiye’nin Ortadoğu’da bölgesel 
güç olarak yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kurmaya çalıştığını yazmıştır.42 
Türkiye’nin son yıllarda kendi özerk dış politikasını, elbette güç dengelerini de

39 Vittorio Hölse (2010), “The European Union and the U.S.A.: Two Complementary Versions o f 
Western ‘Empires’”, Canadian Journal o f  Continental Philosopy, C. 14, S. I , s. 22-51.

40 Romano Prodi, “Dünya Nasıl Değişiyor?”, Turquie Diplomatique, S. 22, 15 Kasım -15 Aralık 
2010.

41 Josep Pique, “Türkiye Geleceğini Artık Avrupa’da Görmüyor!”, Turquie Diplomatique, S. 30,
15 Temmuz-15 Ağustos.

42 Niall Ferguson, “The M ideast’s Next Dilemma”, http://www.newsweek.com/2011/06/19/ 
turkev-the-mideast-s-next-dilemma.html
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gözeterek, takip ettiği görülmektedir. Bu durum hegemonya çöküşlerinde, daha 
doğrusu doğmakta olan hegemonya boşluğunda gayet doğaldır. Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu ilk baskısı 2001’de çıkan ünlü kitabında Soğuk Savaş’m statik 
yapısının sona erdiğini, yerine dinamik bir yapı geldiğini belirtir. Bu dinamik 
yapıda ülkeler jeopolitik, jeokültürel ve jeoekonomik faktörleri çok daha etkin 
bir şekilde kullanabilmektedirler. Bu durum Türkiye gibi emperyal bir geçmişe 
sahip ülkeler için özellikle geçerlidir. Davutoğlu, örtük de olsa, emperyal bir 
dil kullanmakta, “kaostan kozmosa geçişin aktörleri olmaya gayret etmek”ten 
bahsetmektedir. Osmanlı’nın tarihsel ve coğrafi derinliğini, stratejik bir zihniyet 
sürekliliğiyle kullanmak gerektiğini belirtir. Ve bu yeni politika stratejik derinliğe 
paralel olarak sadece belli bir bölgeye yönelmemeli, çok boyutlu olmalıdır.43

Bundan elbette Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerin 21. Yüzyılın imparatorluk 
alternatiflerinden oldukları sonucu çıkmaz. Dikkate değer de olsa, ne askeri, 
ne ekonomik, ne ideolojik, ne dış politik güçleri böyle bir amaç için yeterlidir. 
Emperyal geçmişi, son yıllarda Türkiye’yi daha da ihtiraslı bir ülke yapmıştır. 
“Bölgesel bir süper güç” olma ihtimali vardır. Bu ihtimale ilişkin de dış basında 
sayısız yazı yayımlanmaktadır. İhtimale AKP iktidarı tarafından daha fazla 
inanıldığı oranda AB hedefinden de uzaklaşılacaktır. Prodi’nin moralini bozan 
da budur.

Bahsedilmesi gereken son iki ülke Rusya ve Hindistan’dır. Rusya dev coğrafyası 
ve çok etnili yapısıyla, etkisini formel ve enformel yollarla sürekli genişletmek 
istemesiyle, Çarlık zamanında da, Sovyctlcr döneminde de bir imparatorluktu. 
Sovyetler Çarlık dış politika anlayışının jeostratejik kaygı ve hedeflerini neredeyse 
olduğu gibi devralmıştı.44 Bürokrasinin egemenliğini de devam ettirdi. Çin için 
söylediklerim SSCB için de geçerlidir. Sovyet sistemi komünist olmaktan çok, 
emperyal bir sistemdi. Başlangıçta Bolşeviklerin komünizm niyeti elbette ki 
samimiydi. Ancak imparatorluk mirası ve zihniyeti, iktidarı ele geçirenleri her 
zaman ele geçirir, ideolojileri ne olursa olsun. ABD-SSCB rekabeti de kapitalizm 
ve sosyalizmin rekabetinden ziyade, gücünü özel mülkiyetten ve devletçilikten 
alan iki imparatorluğun mücadclesiydi. Sonunda daha verimli ve daha fazla umut 
vaat etmeyi becerebilen sınırsız sermaye birikimi üstün geldi. Ancak Rusya’nın 
emperyal macerası bitmedi. Gorbaçov ve Yeltsin’in daha Batıcı dönemlerinden 
sonra, Putin’le birlikte Rusya yine eski emperyal ihtiraslarına geri dönmüştür.45 
Ancak Çin, ABD ve AB’yle kıyaslanacak bir ekonomik gücü yoktur ve gelecekte 
de olmayacak gibi görünmektedir. Dolayısıyla askeri yarışı da kaybedecektir. 
Ayrıca Çin’le paylaştığı en önemli sorunu, ihraç edecek bir ideolojisi ve hayat
43 Ahmet Davutoğlu (2009). Stratejik Derinlik: Türkiye 'niıı Uluslararası Konumu, İstanbul. Küre

Yayınları, s. 1-2, 9-11, 30, 78, 9 1.
44 Dominic Lieven (2001). Empire: The Russian Empire and its Rivals, New Haven. Yale

University Press, s. 288-295.
45 Bkz.: Todd, a.g.e., 7. Bölüm.
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tarzının olmamasıdır. Slavlığı ve Ortodoksluğu kullanmaktadır, ama bu geleneksel 
etki alanının dışına çıkması için yeterli değildir, hatta ona engeldir.

Hindistan, devasa coğrafyası ve nüfusu, son yıllardaki hızlı büyüme oranı, 
demokrasisi ve son derece iyi eğitimli nüfusuyla Çin’ in arkasından en çok ilgi çeken 
yükselen güçtür. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Bağlantısızlar Hareketi’nin 
öncülerinden olan Hindistan 1990’lara kadar kendi iktisadi sorunlarından ve 
yoksulluğundan başını kaldıramamış ve dünya güç ilişkilerinde, ideolojik bir 
etkinin dışında, var olamamıştır. 1990’larla birlikte ise bu tablo değişmiş ve 
Hindistan hızlı bir şekilde dtinya-gücü statüsüne ulaşmıştır. Gaııdi ve Nehru 
dönemlerinde kolonyal Afrika’nın en büyük dostu olarak beliren Hindistan’ın, 
bugün Afrika’ya emperyalist amaçlarla girip girmediği tartışılmaktadır.46 Nüfus, 
geleceğin emperyal senaryolarında çok önemli bir faktör olarak tartışılmaktadır. Bu 
bağlamda, AB ve Rusya’nın nüfuslarını büyütememeleri ve gençleştirememeleri 
önemli sorunlar olarak belirmektedir. Çin ve Hindistan içinse durum tam tersidir. 
Hindistan ekonomik ve dolayısıyla askeri ve politik gücünü artırıp 21. Yüzyılın 
en büyük emperyal alternatiflerinden biri olabilir. En büyük yapısal zayıflığı ise, 
ideoloji ve hayat tarzı ihracı alanlarındadır.

Sonuç Yerine

Bu yazıda 21. Yüzyılın olası imparatorluklarını ve bunların sunduğu 
alternatifleri tartışmaya çalıştım. Olasılıktır, çünkü hangisinin üstiin ve dayanıklı 
olacağının cevabı belirsizdir; alternatiftir, çünkü güçsüzlere sundukları ve 
sunacakları farklı “fırsatlar’Ma öne çıkmaya çalışacaklardır. Bugün Afrika’da 
yaşananlar 21 .Yüzyılın kalanında yaşanacakların önemli bir ipucunu sunmaktadır. 
19. Yüzyıl sonuna benzer bir şekilde, reel dünya-güçleri ve yükselen güçler 
Afrika pazarı ve doğal kaynakları üzerinde ciddi bir mücadele sürdürmektedirler. 
Mukayeseli üstünlüklerini kullanarak Afrika’dan mümkün olduğunca fazlasını 
almaya çalışmaktadırlar. Bugün itibariyle bunların en önemlisi ABD, Çin, AB 
ülkeleri ve Hindistan’dır. Brezilya ve Türkiye gibi bölgesel güçler de Afrika’ya 
çeşitli yollardan girmeye çalışmaktadırlar. Afrika, eskiden olduğu gibi bugün de, 
mücadelenin kısmen kansız yapıldığı bir kıtadır. İleride, üstünlük mücadelesi 
başka bölgelerde daha şiddetli yaşanabilir.

İmparatorluklar, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, beş bin yıldır dünya tarihinin 
temel aktörleridir. Sadece bugünkü Irak’ın kapsadığı toprakların tarihine bakmak 
bile bunu gösterir. Akad, Asur, Babil, Hakhamaniş, Makedonya, Part, Sasani, 
İslam, Selçuklu, Moğol, Osmanlı, Britanya ve Amerikan imparatorlukları Irak’a 
hâkim olmuştur. Farklı tarzları, farklı amaçları vardı, ama hepsi de dünya- 
gücüydiiler. Gelecekte kimin hâkim olacağı, ekonomik, askeri, politik ve ideolojik
46 Bkz.: F. Celim ve C. Obi, (der.), (2010). The Ri.se o f  China and lııdia in Africa, London. Zed

Books.
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güç kaynaklarının verimli bir dengesini kimin bulacağıyla ilgili. İmparatorluk 
baniliği elitlerin ve elit olmak isteyenlerin işidir. Bugün Çin’in yükselişini sol bir 
perspektiften olumlu görenlerin bunu gözden kaçırmaması gerekir.

Bu yazıda ahlaki yargılarda bulunmaktan özellikle kaçınıldı, çünkü ahlak 
imparatorluklar dünyasını anlamak için elverişli bir değerler bütünü değildir. 
İmparatorluklar ve idarecileri güç için ellerinden geleni yaparlar. Onlar için sayısız 
insanın ölümü, sömürüsü ve dışlanması sadece bir istatistik olarak önemlidir. 
Ahlak, 21. Yüzyılda kapitalizme ve imparatorluklara alternatif, daha eşitlikçi, 
özgürlükçü ve kozmopolit bir evrenselciliğin oluşturulması olasılığıyla ilgilidir. 
Böyle bir olasılığın gerçekleşme ihtimali karşısında ise, rakip imparatorluklar 
bunu bastırmak için muhtemelen birlikte hareket edeceklerdir.
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Sermaye Birikimi ve Efektif Talep: 
Türkiye Ekonomisi için Bir Uygulama

Erinç Yeldan*

Özet:
Bu yazıda kapitalizm in 2008 sonrası küresel krizinin sadece (inansal varlık fiyatlarına 

indirgenebilecek basit bir teknik hata olm ayıp, doğrudan doğruya “toksik” nitelikli iktisat 
öğretisinin ürünü olduğu örneklerle vurgulanmaktadır. Bu bağlam da üç konu ele alınmaktadır: 
( I )  ana akım iktisadında serm aye kavram ının işleniş biçimi ve tasarruf-yatırım  dengesinin 
niteliği; (2) m akro ekonom ik dengelerin sağlanm asında efek tif talebin ve Keynesgil çarpan 
m ekanizm asının rolü; (3) Türkiye ekonom isinin 2000 'li yıllardaki büyüm e yolağının 
özellikleri. Çalışm am ızın teknik sonuçlarına göre söz konusu dönem in Keynesgil makro 
ekonom i talep kaynakları arasında tek güçlü kalem özel yatırım lar/ özel tasarruflar çarpanı 
olarak kalmaktadır. Bu katkı ise doğrudan doğruya tasarruforanındaki gerilem enin sonucudur.

A n a h ta r  K elim eler: “ toksik” iktisat öğretisi; (inansal serm aye; Keynesgil e fek tif talep 
ve çarpan

Giriş

2008/2010 büyük durgunluğu iktisat biliminde neoklasik öğreti ve 
yöntemlerin neredeyse alternatifsiz, tek doğru olarak kurgulandığı bir dönemin 
ürünü olarak yaşandı. “Ana akım” iktisadı olarak algılanan neoklasik öğreti 
tüm lisans ve lisans üstü ders programlarının temel çerçevesini çizmekte ve bu 
çerçevenin dışına taşan “almaşık” öğretileri iktisat biliminin dışında olduğu 
gerekçesiyle dikkate dahi almamakta idi. Sadece sorulara verilen yanıtların 
değil, soruların bizzat kendilerinin de standartlaştırıldığı bu dünyada iktisat 
öğrencilerinin ana görevi meslekleri boyunca kullanacakları teknik becerileri ve 
kantitatif yöntemleri öğrenmekten ibaret hale getirilmişti. Sorgulamayan, kuşku 
duymayan, araştırmayı sadece ana akım iktisadının sınırları içinde gerçekleştiren 
bu yapı, küresel krizin nedenlerini algılamakta yetersiz kaldı. Kısaca vurgulamak 
gerekirse, küresel kriz sadece “toksik Jinansal varlıkların'''’ değil, aynı zamanda 
“toksik ders kitaplarının” da ürünü oldu.1
* Prof. Dr. Bilkcnt Üniversitesi, İktisat Bölümü, e-posta: veldane@bilkent.edu.tr
1 Toksik ders kitapları" sözcüğü krizin 2008 boyunca seyri sırasında u n m toxictextbooks.com

sitesinde kullanılmıştı.
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Ana akım (main stream) görüşii, piyasa sisteminde bir araya gelen atomize 
ajanların -tüketicilerin ve üreticilerin- sürekli olarak optimizasyon davranışı 
içinde olduğunu ve sistemin Newton fiziğine öykünen ilahi bir denge içerisinde 
akıp gittiğini kurgular. Bilsay Kuruç hocanın sözleriyle ifade edersek, “kişiler 
devletin müdahalesinden uzak olur ve kitle halinde 'otonom ’¡aşırlarsa, kendi 
ekonomik çıkarlarını gözetme ‘yetenekleri’ sayesinde ortaya kendi kendini 
sürdüren bir sistem (piyasalar sistemi) çıkar. Piyasa sisteminin, kişilerin kolektif 
çıkarlarını hesaba katma, kişilerin çıkarlarım bağdaştırma gibi bir amacı yoktur. 
Böyle bir şey, piyasa sisteminin özüne aykırıdır. Kısacası, klasik çerçevede iktisat 
dünyası ‘bir özet çıkarlar dünyasıdır Bugünün terimleriyle söylersek, bu, ‘sivil 
toplum ’dünyasıdır. Bu da, “ekonominin siyasete göre değil, siyasetin bu ekonomi 
dünyasına göre uyarlanışı demektir}

Ancak, ana akım iktisadının piyasayı algılamasında muazzam bir yanılgı 
vardır: hegemonya ve iktisadi güç ilişkisi. Piyasada sermaye, emek ve toprak 
piyasanın rekabetçi görünmez eli huzurunda güçsüz kılınan, edilgen birer üretim 
faktöründen  ibarettir. Oysa ki, “burjuvazi ile aynı zamanda sahneye çıkan bir 
büyük kitle (emeğiyle geçinenler) toplum içinde yer almakla birlikte, sivil topluma 
mensup olamamışlardır.”3 Hegemonya ve iktisadi güç ilişkisini salt piyasa 
tökezlemesine indirgeyen ana akım iktisadı, denge ve istikrar içinde çalıştığına 
inanç düzeyinde bağlı kaldığı piyasa sisteminin gerçek dünyayla olan ilişkisinin 
ne kadar kopuk olduğunun ayırımına varamadan 2008 küresel krizine sürüklendi.

Krizin düşüngüsel yapısının ardında duran ana akım iktisat öğretisinin “toksik” 
nitelikli analizlerini aşağıdaki satırlarda ele alacağız.

Yazının bundan sonraki bölümünde birbirine bağlı üç konuyu işleyeceğiz:
( 1 ) ana akım iktisadında sermaye kavramının işleniş biçimi ve tasarruf-yatırıın 

dengesinin niteliği;
(2) makro ekonomik dengelerin sağlanmasında efektif talebin ve Keyncsgil 

çarpan mekanizmasının rolü;
(3) Türkiye ekonomisinin 2000’li yıllardaki büyüme yolağının özellikleri.

A na A kım  İktisadında “Serm aye” Kavramı

Yazının “giriş” bölümünde vurguladığımız üzere küresel krizin kökenleri ABD 
hegemonyasında kurgulanan ve adına Bretton Woods denilen para sisteminde 
yatmaktadır. Amerika bu sistemde dünyanın merkez bankası gibi çalışmakta ve 
dünyanın parası olarak adına “dolar” denilen kâğıtlar ve buna ek olarak da kendi 
Hazine Dairesinin finansal kâğıtlarını satmaktaydı. Nitekim mevcut kriz dalgası 
bundan önceki tüm kriz süreçlerinden çok önemli bir noktada ayrışmaktadır: 
mevcut küresel kriz, insanlık tarihinde paranın hiç bir altın ya da değerli madenin

2 Kuruç, Bilsay (2000) “İktisatçı İçin Bir Kaç Düşüncc" Mülkiye, cilt XXIV, sayı 221, s. 85.
3 Kuruç, Bilsay (2000) “İktisatçı İçin Bir Kaç Düşünce’'.s.86
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standardına bağlı olmadığı hayali değerlerin hiikiim sürdüğü bir (inansallarına 
sürecine denk gelmiştir.

Bu dönüşümün yapısal nitelikli sorunlarını irdeleycbilmemiz için öncelikle 
finansallaşma sözcüğünden ne anladığımızı vurgulayalım. Finansallaşma, ya 
da finansal sektörlerde yatırımların yoğunlaşması sürecinin özü itibariyle daha 
önceden yaratılmış olan değerin, yeniden değerlendirilmesi olgusunu ifade 
etmektedir. Yani finansal sektörler yeni değer yaratmamakta; tarım, sanayi 
ve hizmetler kesiminde yaratılmış olan değeri yeniden değerlendirmektedir. 
Bu süreçte finansal kâr elbette yaratılmaktadır. Ancak yaratılan yeni kârlar, 
yeni yaratılmış herhangi bir değere tekabül etmemektedir. Finansal şişkinlik 
kavramından kastedilen budur.

Başını ABD’nin çektiği kapitalist dünya, üretim sürecini sahte finansal 
değerlerle sürdürme gayreti içerisindeyken küresel ekonominin ticaret ve finaııs 
akımların arasındaki dengeyi yok etmiştir. Dolayısıyla şimdi spekülasyonun 
ve belirsizliğin hakim olduğu sanal bir dünya değerler sistemi içerisine 
sürüklendiğimiz ve bu nedenden ötürü kapitalist pazarlardaki belirsizliğin ve 
spekülatif anarşinin önüne geçilemediği bir aşamaya ulaştığımız gözlenmektedir.

Finansallaşma süreci sermaye birikiminin niteliklerini de dönüşüme 
uğratmıştır. Dolayısıyla, “sermaye” kavramının yapısal özelliklerinin yeniden 
ele alınması doğru olacaktır.

Ana akım iktisadı, sermaye birikimi sorununu nesiller boyu sonsuza dek 
yaşayan bir tüketicinin, yaşam boyu karşılaşmayı beklediği bütçe kısıtı altında 
optimal tüketim planının çözümüne dayandırmaktadır. Söz konusu tüketici 
toplam tüketim (ve dolayısıyla tasarruf) kararını alırken sadece güncel dönemin 
gelir kaynaklarına ve malların fiyatlarına değil, tüm yaşamı boyunca elde etmeyi 
beklediği toplam gelir düzeyi ile fiyatların ve faiz oranının olası seyrini de hesaba 
katmaktadır. Hane halklarının tüketim ve tasarruf patikası böylelikle ortaya 
çıkmaktadır. Öte yandan üretici işletmeler sermaye stoklarına ilave edecekleri 
yatırım fonlarını hane halklarının tasarruf havuzundan finanse etmektedir.

Bir an için ekonominin dışa kapalı olduğunu, dolayısıyla yatırımların sadece 
iç tasarruflardan beslendiğini varsayalım. Cebirsel olarak hane halklarının
problemi en basit haliyle aşağıdaki gibidir:

00

Max i  U(ce)dt
o

Kısıtı PC  + a=wL + rat l
Burada C tüketim miktarını, P  fiyatı, at ise /-zamanında yapılan finansal varlık 

alışverişleridir (net tasarruflar). \vL ifadesi toplam ücret gelirlerini, ra  ; ise geçmiş 
dönemde biriktirilmiş olan finansal varlıklardan elde edilen net faiz gelirini (eksi 
ise borç faiz ödemelerini) oluşturmaktadır. U(C) hanehalklarımn nesiller boyu,
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sonsuza dek maksimize edeceği fayda fonksiyonunu kurgulamaktadır. Neoklasik 
iktisat bu problemin “iyi huylu” ve “tanımlı” olması için U(C) üzerine gerekli 
teknik varsayımları yapmaktadır (iç bükeylik, süreklilik, türevlenebilirlilik, vb.).

Tüketici hane halkları söz konusu problemin çözümü bu yazının konusu 
değil, ilgili okuyucuyu herhangi bir yüksek lisans makro ekonomi ders kitabına 
yönlendirerek biz analizimize başka bir yönden devam edeceğiz.

Bizim açımızdan önemli olan soru, hane halklarının tasarruflarını gösteren 
finans varlıklardaki değişimin ( « ’nin) nerede ve nasıl kullanılacağıdır. Neoklasik 
model bu soruya işletmelerin üretim faaliyetleri içinde yer vermekte ve işletmelerin 
üretim teknoloijsini -gene iyi huylu ve tanımlı- bir cebirsel fonksiyon aracılığıyla 
betimlemektedir. Ürün Q ise sermaye, K, ve emeği L bu fonksiyon aracılığıyla 
üretilmektedir:

Q=f(K,L)
Üretici toplam kârını (yani gelirler PQ ve ücret ve sermaye kullanım maliyetleri, 

wL ve rK arasındaki farkı) maksimize ederler. Yani üreticiler açısından sorun 
şudur:

Max Pf(K,L) -  wL - rK
Problemin çözümü şu aşamada bizi teknik olarak ilgilendirmiyor. Ana sorumuz 

sadece şudur: hane halklarının tasarruf çözümleri ile işletmelerin yatırım  talebi 
nasıl bir araya gelecek ve dengelenecektir?

Yanıt kısa ve nettir: fınansal fon piyasasında. Yani tasarruflar ve yatırım talebi 
fon piyasasında bir denge faiz oranının çözülmesiyle birbirine eşitlenecektir. 
Faiz oranı serbestçe ekonominin tasarruf ve yatırım dengesini sağlayacaktır. 
Oysa Keynesgil iktisat, faiz oranını başka bir mekanizmayla belirlendiğini 
açıklamaktadır: likidite piyasasında, para arzı ve para talebinin dengelenmesi 
sonucunda. Faiz, paranın fırsat maliyetini vermekte; öte yandan tasarrufların 
ve yatırım talebinin dengelenmesi sorunu miktar ve istihdam ayarlamalarıyla 
mümkün olmaktadır. Bu da piyasa dengesinin oluşmasında arz miktarının değil, 
efektif talebin belirleyici olduğunu önermektedir.

Öte yandan, ana akım neoklasik iktisat, özel mülkiyete dayalı bir pazar 
ekonomisinde fiyat ve faizlerin serbestliği aracılığıyla ekonomik denge 
sağlanacağım savunmaktadır. Söz konusu dengeye ulaşana kadar gerek hane 
halkları, gerekse üreticiler birer optimizasyon davranışı içindedir. O halde 
ekonomide herkes elinden gelen en iyi çözüme ulaşmaktadır. Sözün kısası, piyasa 
çözümü optimaldir, dengelidir; devletin fiyatlara, faize, ya da ücretlere herhangi 
bir müdahalesi bu dengeyi bozacak, refahı azaltacaktır. Devlet ekonomiye 
müdahale etmemeli; sermaye serbestçe dilediği alana akmalı; faizler serbestçe 
belirlenmelidir: serbestleştirme, kuralsızlaştırma bu modelin doğal sonucudur.

Ancak, buraya kadar gelirken bir hususu alel acele hasıraltı ettik. Problemlerin 
cebirsel yapısına geri dönersek, dikkatli bir okuyucu hane halklarınca belirlenen
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tasarruf miktarının at ile gösterildiğini; işletmelerin kullandığı sermaye yatırımının 
ise Kt ile gösterildiğini fark edecektir. Bu, kuşkusuz basit bir notasyon gösterim 
sorunu değildir.

Yukarıdaki problemlerde a  hane halklarının finansal varlıklarını, Kt ise reel 
üretimde kullanılan sabit sermaye düzeyini vermektedir. Dolayısıyla eğer yukarıda 
pazar ekonomisinin işleyişine ilişkin tüm güzel sonuçlara ulaşmak istiyorsak 
a = K  özdeşliğini gizliden gizliye varsaymamız gerekmektedir. Yani finansal 
varlıkların değeri = reel sabit sermaye değeri. Finansal sermaye ile reel üretici 
sermaye özdeş ve aynı değerde varsayılmalıdır. Yoksa hane halklarının finansal 
sisteme sundukları tasarruflar, reel üretim sermayesine dönüştürülemeyebilir; 
yani finans dünyasının spekülatif kumar masalarında (borsalardaki spekülatif 
balonlarda, türev enstrümanlarda vs vs) çar çur edilebilir.

Neoklasik ana akım iktisat öğretisinin gizlice yaptığı temel varsayım tasarruf 
ile yatırımların her zaman özdeşlik niteliğinde birbirine eşit olduğudur. Finansal 
sermaye ile reel sabit sermaye arasında hiç bir fark yoktur. Oysa bu temel 
varsayım gerçek dünya ile bağdaşmamaktadır. Gerçek dünyada “sermaye” 
kavramı finansal, konut veya üretime yönelik sabit sermaye biçimlerine 
bürünebilir; reel üretim ile üişkilendirilınesinde farklılık ortaya çıkabilir. Gerçek 
dünyada sermaye heterojen ve çok boyutlu bir nesnedir. Oysa neoklasik iktisat 
sermaye malını homojen ve özdeş türde tek bir mal olarak değerlendirmektedir. 
Böylesi bir dünyada hane halklarının tasarruf hacminden fonlanaıı “sermaye” ile 
üreticilerin talep ettikleri “sermaye” arasında fark olamaz; dolayısıyla krizlere 
yol açan dengesizlikler veya finansal şişkinlikler, köpükler gibi vahim olgular 
söz konusu değildir.

Oysa 2008 sonrası büyük durgunluğa yol açan uluslararası finans ve ticaret 
yapısının temelinde yatan olgu, reel ekonomiden kopartılmış, spekülatif nitelikleri 
ağır basan, köpükleştirilmiş, sanal değerlere sahip bir finansal sermaye biçimidir. 
Öyle ki, örneğin Henry Veltmeyer ve James Petras’ın bizlere ulaştırdığı verilere 
göre dünya mal piyasalarında her 1 dolarlık sanayi üretimine karşın, finans 
piyasalarında 25-30 dolarlık finansal işlem gerçekleştirilmekteydi. Başta ABD 
olmak üzere gelişmiş finans merkezlerinin üretmekte olduğu “kâğıf’lar dünya 
ticaretinde ve dolayısıyla tüm küresel ekonominin üretme ve tüketme hacminde 
büyük bir ivmelenme yaratmaktaydı. Amerika’nın ithalat talebi tüm dünya 
ekonomileri için ihracata dayalı büyüme için büyük fırsat idi. Türk sanayisi de 
bu olanaktan yararlanacak ve 2001 sonrasında küresel piyasalarda ucuz kredi 
hacminin sağladığı ithalat finansmanıyla birlikte ihracatını da hızla yükseltecektir.

Ancak 2007’ye gelindiğinde artık Amerikan ve İngiliz finansal sistemlerinin 
“üretmiş” oldukları “kâğıtların” gerçekte çok da değerli olmadığı; aralarına 
bazı “vasıfsız” (sub-prime) nitelikli değersiz kâğıtların da sıkıştırıldığı ortaya 
çıkmıştı. Sonradan “toksik” sözcüğüyle betimlenecek olan bu varlıklar, küresel
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ekonomideki dengelerin ne kadar sağlıksız ve kırılgan olduğunu ispatlamaktaydı.
1980’ler dünyası tüm ülkelerde emek ücretlerinin baskılandığı ve emeğin 

milli gelirden aldığı payın gcriletildiği baskıcı bir dönemi vermekteydi. Ancak, 
kapitalimin mantığı açısından orta sınıfların emek gelirleri düşerken, bu 
kesimlerin birer tüketici olarak gelirlerinin idame ettirilmesi gerekiyordu. Yeni 
finansallaşmanın getirdiği borçlanma olanakları bir yandan da bu amaca hizmet 
etti. Kredi kartları, tüketici fonları, türev ürünler gibi yeni fmansal “ürünler” gerek 
Amerika’da, gerekse “Yükselen Piyasa Ekonomileri” diye de anılan ve içerisinde 
Türkiye’nin de bulunduğu kapitalizmin çevre ülkelerinde yaygınlaştırıldı. 
Borç finansmanı sayesinde, cari gelirleri düşen orta sınıflar tüketim taleplerini 
sürdürebilme olanağı buldular. Tasarruflar gerilerken, borçluluk arttırıldı.

Bir “tüketim” ve “fmansal üretim” cennetine dönüştürülmüş olan Amerikan 
ekonomisine ilişkin en çarpıcı gözlem de bu doğrultuda Amerikan halkının 
tasarruf oranında gözlenen çarpıcı gerilemeydi. 1980’lerin başında yüzde 10 
düzeyinde olan özel tasarruf oranı, sürekli gerileyerek 2005’te yüzde 0 ’a değin 
gerilemiş idi. Amerikan halkı maaş ve ücretlerindeki gerilemeyi borçlanma 
yoluyla telafi ediyor; ucuz ithal ürünler Amerika'nın mega-alışveriş merkezlerini 
süslüyordu. Amerikan finans sisteminin yarattığı ucuz kredi ve ucuz finansman 
araçları bu sistemin ana dayanağı idi.

Amerika’nın başını çektiği bu süreç diğer gelişmiş/sanayileşmiş ülkelerde 
de yaygınlaşmakta idi. Aşağıdaki grafikten de görülcceği üzere İngiltere’de de 
Amerika’daki gibi özel tasarruf oranlarında büyük çaplı gerilemeler yaşanmış ve 
“finansal borç” senetlerine dayalı bir genişleme şürecine girilmişti.

Şekil 1: Üç Ülkede Özel Tasarruf Oranı 1980-2008

K aynak: OECD, www.oecd.ors
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Yukarıdaki şekilde gözlenen tasarruf eğiliminin ani çöküşü neoklasik iktisadın 
optimizasyon teknikleri ile açıklanamayacak kadar karmaşık tarihsel süreçleri 
yansıtmaktadır.

Şimdi efektif talep konusuna dönelim.

E fektif Talebin Rolü ve K eynesgil Ç arpan M ekanizm ası

Çarpan (mııtiplier) kavramı Keynesgil iktisat öğretisinin can damarıdır. 
Keynesgil iktisadın başat öğesi olan çarpan kavramı, ekonomide her harcamanın, 
aynı zamanda başkası için bir gelir kalemi oluşturduğu gerçeğinden hareket eder. 
Gelirler harcandıkça, başka insanlar için gelire dönüşür ve çoğalır. Çarpan etkisi 
analitik olarak, ortalama tasarruf oranının tersine eşittir. Yani, kısa dönemde 
tasarruf oranı ne kadar düşerse (harcamalar ne kadar çok artarsa), gelir çarpanı 
da o denli büyük olur.

Şimdi kavrama daha teknik olarak, biraz da ülkemizden örnekler vererek 
bakalım. Gayrı safi yurt içi hasılayı yani kabaca milli gelir büyüklüğünü GSYH 
ile ifade edelim. Bu ifadenin özel tüketim ve yatırım harcamalarından, kamu 
(devlet) harcamalarından ve ihracat ile ithalat farkı toplamlarından oluştuğunu 
biliyoruz.

Keynesgil makro ekonomi görüşüne göre piyasa dengesi bu şekilde 
ayrıştırılmış toplam harcamaların, toplam GSYITya eşit olduğu noktada elde 
edilecektir. Dolayısıyla,

GSYH= C+  / +  G+ E - M
Şimdi buradan hareketle, üretim-gelir-harcama döngüsünde “sızıntı” yaratacak 

parametreleri ayrıştıralım ve milli gelire oran olarak ifade edelim:

Y p -  C p

_T_  

~ Y 

M
m  = —

y

burada ilk terim tasarruf oranını', İkincisi vergi oranını, sonuncusu ise ithalat 
oranını vermekte. Bu sızıntı oranları yardımıyla Keynesgil çarpan fonksiyonunun 
aşağıdaki bileşenini elde edebiliriz:
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Burada, Ip/sp, G/t, ve E/m “doğrudan” çarpan değerlerini vermektedir. İlk 
terim “özel yatırım harcamalarının”; İkincisi “devlet harcamalarının” ; üçüncüsü 
ise “ ihracat gelirlerinin”. Çarpan fonksiyonunda geçen “doğrudan çarpan 
değerleri”, “sızıntı” katsayıları ile ağırlıklandırılmaktadır. Nihai olarak, uyarılan 
her harcama kalemi bu çarpan fonksiyonunca katlanacak, çoğalacak ve ekonomiyi 
daha yüksek gelir düzeyinde yeni bir dengeye taşıyacaktır. Dışsal harcamanın, 
bir döngü biçiminde gelire dönüşmesi, sonra yeniden talep artışı yoluyla harcama 
büyüklüklerini uyarması bu çoğaltıcı döngünün ana işlevidir.

Türkiye Ekonomisinin Büyüme Patikası Üzerine Çıkarsamalar

Şimdi söz konusu işlev aracılığıyla Türkiye ekonomisinin 1998 sonrası 
büyüme patikasını yakından inceleyelim. Türkiye ekonomisi 1998-2008 arasında 
sabit 1998 fiyatlarıyla hesaplandığında yıllık yüzde 3.67 oranında reel büyüme 
göstermiştir. Aşağıdaki 1 no’lu tablo Devlet Planlama Teşkilatı’nca yayımlanan 
ulusal gelir muhasebesi verilerine dayanarak yapmış olduğumuz hesaplamaları 
göstermektedir.

Tablo 1: Makroekonomik Talep Fonksiyonunun Bileşenleri 
(Sabit 1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL)

Yıllar Reel GSYH Reel Ip/sp Reel E/m Faiz Dışı G/t

1998 70,203.1 46,802.1 74 ,229.2 79,069.1

1999 67 ,840 .6 42 ,947 .5 66,542.3 82 ,518 .0

2000 72,436.4 52,214.5 67,683.5 87 ,740.0

2001 68 ,309 .4 30 ,816 .2 88 ,164.8 91 ,920 .6

2002 72,519.8 42 ,182 .8 82 ,773 .0 94,743.3

2003 76,338.2 59,374.1 75 ,374.6 81 ,868.9

2004 83,485.6 87,706.8 75 ,832 .4 76,509.1

2005 90,499 .7 120,261.4 79 ,067.7 68 ,546.7

2006 96,738.3 144,773.9 84 ,326.2 72 .084.6

2007 101,254.6 139,705.7 85 ,552 .9 102,436.9

2008 101,921.7 121,363.4 92,289.1 106,006.4

Kaynak: DPT verilerine dayanarak yazarın kendi hesaplamaları.
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Söz konusu büyümenin makro ekonomik talep unsurlarına ayrıştırılması aşağıda
i ve 2 no’lu şekillerde çizilmektedir. Burada milli gelir (GSYH) verilerine görece 
Ip/sp, G/t, veya E/m akımlarının değeri talebin hangi kanaldan daha güçlü olarak 
iletildiğini vercccktir. Örneğin aşağıda 1 no’lu şekilde reel GSYH patikasının tüm 
dönem boyunca üzerinde seyreden biricik öğe devlet harcamalarının doğrudan 
çarpan etkisi, G/t, ifadesidir. Yani 1998 sonrasında Türkiye ekonomisinde 
makroekonomik talebin en güçlü unsurunun devlet harcamalarından geldiği 
anlaşılmaktadır. Burada devlet harcamalarındaki artıştan ziyade vergi yükünün 
göreceli olarak düşük olması da kuşkusuz önemli bir etki sağlamaktadır.

Özel yatırım harcamalarından kaynaklanan çarpan etkisi dönemin başında 
daha zayıf görünmesine karşın, özel tasarruf oranındaki gerilemeyle birlikte 
2004 sonrasında daha güçlü bir çarpan etkisi yaratmıştır. Ip/sp ifadesi yatırım 
harcamalarındaki ivmelenme kadar, tasarruf oranındaki (sp) gerilemeden 
etkilenmektedir. Söz konusu dönemde özel sektör tasarruf oranının yüzde 
22’den başlayarak yaklaşık yüzde 15’e kadar gerilediği bilinmektedir. Bu olgu 
da tasarruflardan kaynaklanan sızıntı parametresinin etkisinin azalması ve özel 
yatırım çarpanının büyümesini sağlamıştır.

Şimdi ihracat ve ithalat etkilerine bakalım. İhracat çarpanı etkisi dönemin 
başında güçlü konumda olmasına karşın sadece 2000-2002 arasında anlamlı 
bir katkı yapabilmiş; dönemin ikini yarısında ise büyüme patikasının gerisinde 
seyretmiştir. Bu olgu, kuşkusuz, ithalat parametresindeki olağanüstü yükselme 
sonucunda ihracat çarpanındaki etkinin gerilemesine dayalıdır. Bir bütün 
olarak değerlendirildiğinde ihracat talebinin etkisinin genelde zayıf seyrelmiş 
olduğunu söylemek mümkün gözükmektedir. Oysa bu dönem için Türkiye’de 
artan ihracattan kaynaklanan bir “ihracata dayalı büyüme” fetişi sıklıkla dile 
getirilmekteydi. İhracatın, ithalata bağımlılığı bir arada incelendiğinde net 
etkinin aslında çok da güçlü olmadığı ve söz konusu dönemde makroekonomik 
talebin ana kaynaklarının gene iç talep unsurlarından yaratıldığı anlaşılmaktadır
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Şekil 2: iVIakroekonomik Talep Fonksiyonunun Bileşenleri 
(Sabit 1998 Fiyatlarıyla)

Kaynak: DPT verilerine dayanarak yazarın kendi hesaplamaları.

Şekil 3:Makrockonomik Talep Fonksiyonunun Bileşenleri 
(Sabit 1998 Fiyatlarıyla)
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Son olarak devlet harcamalarının içindeki bileşime bir göz atalım. Dönemin 
maliye politikası, anımsanacağı üzere, faiz dışı devlet harcamalarının 
baskılandırılması stratejisine dayandırılmaktaydı. Faiz dışı fazla kamu dengesi 
kavramı dönemin maliye politikasının ana belirleyicisi olmuştu.

Bu tespitten hareketle, G/t etkisini “ faiz dışı devlet harcamalarına” 
indirgeyelim. “G” kalemi artık sadcce faiz dışı harcamaları içerdiğinde devlet 
harcamalarının çarpan katkısı ne durumdadır? 2 no’lu şekil yukarıdaki analizi 
bu yeni tanımlama altında tekrarlamaktadır. Burada 1/sp ve E/m patikalarında 
bir değişiklik söz konusu değildir. Ancak “G ” serisinin şimdi sadece faiz dışı 
harcamaları olarak ele alınması, artık devlet harcaması çarpanında ciddi bir 
gerileme yaşatmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu dönemin makro ekonomi talep 
kaynakları arasında tek güçlü kalem özel yatırımlar/ özel tasarruflar çarpanı 
olarak kalmaktadır. Buradaki önemli katkının da tasarruf oranındaki gerilemenin 
sonucu olduğunu vurgulamıştık.

Sonuç

Bu çalışmada ana akım iktisadının temel kavramları algılama hatalarını ve 
efektif talebin rolünü göz ardı etmesinin sonuçlarım tartıştık. Türkiye’den de 
örnekler verdiğimiz Keynesgil çarpan mekanizmasının makroekonomik genel 
denge içindeki rolünü göstermeyi amaçladık. Sözü Bilsay hoca’nın cümleleriyle 
açmış idik; gene Bilsay hocanın tespitleriyle bağlayalım:

(1980’lerde) “Keynes ve iktisadı, sadece makro politikalarda değil, düşünce 
alanında da unutulmuş gibi oldu. Uluslararası gelişmeleri izleyerek can 
kazanması gereken akademik çevreler, 1986 ’da General Theory o f  Money, Interest 
and Employment’in (1936) dünyada bir y ıl boyunca 50. Yılının kutlandığını 
ve tartışıldığını bile farketmediler. Çiinkii, 1980 ’de piyasanın egemen doktrin 
olarak gündeme yerleşmesiyle birlikte iktisat konuşmaları (karşılıklı bile yapılsa) 
monologlaştı. Piyasa sisteminin erdemleri ekonomi ile siyasetin birbirinden 
ayrılmasıyla başka düşünceleri gereksiz kılan bir boyut kazandı. Piyasa ile 
birlikte ‘sivil toplum ’çizgisi de (özgün görüntüsüyle) ön plana çıktı. Siyasetin bu 
hareket noktasına göre yeniden şekillenmesi gerektiği (bunun eski ‘yan lış’ iktisat 
politikalarının bir daha hortlamasını önleyeceği) yolunda görüşler geliştirildi. 
1980 'lerde Türkiye ’de (bu girişim) ekonomi dışı yöntemle de perçinlendi. Bütün 
bunların, Avrupa ’nın siyasal kültürünü aşağı yukarı 150 yıldır almaya girişen 
Türkiye ’de demokratik normların kapitalizmden önce gelişmeye başlamasından 
mı, yoksa ekonomideki büyümenin 1950’lerden sonraki hızlanışı karşısında 
aynı normların daha yavaş gelişmesinden mi kaynaklandığı gibi büyük bir soru 
herhalde siyaset bilimcilerinin ilgisini bekleyecektir. ”4

4  K uruç .  (2000).  s.88.
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Özet
Bu çalışm anın am acı, Cum huriyetin kuruluşundan günüm üze kadarT ürkiye Ekonom isinde 

gerçekleşen iktisadi dalgalanm aları ve bu dalgalanm alar içerisinde oluşan iş çevrimlerini 
incelem ek ve çevrim  sırasında oluşan krizler ile kriz sonrası uygulanan iktisat politikalarının 
karşılaştırm alı bir analizini yapmaktır. Bu am açla Türkiye ekonom isindeki dalgalanm alar 
belirlenm iş ve G S Y İI1 serisindeki kırılm aları belirlem ek için tek ve çoklu kırılm aya izin veren 
istatistiksel testler kullanılmıştır. Türkiye Ekonom isinde gözlem lenen dalgalar ve çevrim ler 
dünya ekonom isindeki gelişm elerle paralellik gösterm ektedir. Ç evrim ler sırasında oluşan 
krizler ise bir yandan dünya ekonom isindeki gelişm elerden, diğer yandan ise ülkenin kendi 
iç dinam iklerindeki gelişm eler sonucu, serm aye birikim  modellerinde oluşan tıkanm alardan 
kaynaklanm aktadır. K rizler karşısında uygulam aya konulan iktisat politikaları da özünde, 
serm aye birikim  sürecinde ortaya çıkan bu tıkanm aların önünü açmayı amaçlamıştır. Devletin 
serm aye birikim i sürecinde ak tif rol oynadığı 1980 öncesi kalkınm a ve sanayileşm e çizgisi 24 
Ocak Kararları çerçevesinde gelişen anlayış sonucu adım  adım terk edilmiştir. Bu çalışm ada 
yapılan analizler, günüm üzde geçerli serm aye birikim  m odelinin ancak daha düşük büyüme 
potansiyeli, daha düşük (ve istikrarsız) büyüm e oranları, yüksek işsizlik ve artan toplumsal 
eşitsizlik gibi m aliyetlere katlanılarak sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Sözcükler: Türkiye Ekonom isi, Uzun Dalgalar, İş Ç evrim leri, 1980 D önüşümü, 
Yapısal K ırılm alar

1 Çalışmada yer alan grafiklerin düzenlenmesinde yardımda bulunan Emine Ağırbaş ve Fatma 
Bozkurt’a, çalışmamızı okuyup çeşitli düzeltmelere yardımcı olan Çelil Koç’a ve çalışma 
sırasında, özellikle teknik kısımlardaki bazı analizleri yaparken bilgisayarını ve zamanını geç 
saatlere kadar cömertçe kullanmamıza izin veren ve eleştirilerini esirgemeyen Fikret Dülger’e 
teşekkür ederiz. Çalışmada yer alan tüm eksiklikler ve hatalar yazarlara aittir.
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***Çukurova Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, e-posta: selimc@cu.edu.tr

Bilsay Kuruç’a Armağan 1 1 5 5

ı

mailto:erhanvil@cu.edu.tr
mailto:klopcu@cu.edu.tr
mailto:selimc@cu.edu.tr


I) G ir iş

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türkiye 
ekonomisinde yaşanan iktisadi dalgalanmalar ve krizlerin ortaya çıkmasına neden 
olan faktörler ile kriz sonrası uygulanan iktisat politikalarının karşılaştırmalı bir 
analizini yapmaktır. Türkiye ekonomisinde gerçekleşen iktisadi dalgalanmalar ve 
krizler, bir yandan dünya ekonomisindeki gelişmelerden diğer yandan ise ülkenin 
kendi iç dinamiklerinin gelişmesi sonucu, sermaye birikim modellerinde oluşan 
tıkanmalardan kaynaklanmaktadır. Krizler karşısında uygulamaya konulan iktisat 
politikaları da özünde, sermaye birikim sürecinde ortaya çıkan tıkanmaların 
önünü açmayı amaçlamıştır. Her bir iktisadi çevrim ve kriz kendi oluşumu içinde 
incelendikten sonra 1980 öncesi ve sonrası ortaya çıkan çevrimlerin ve krizlerin 
ortak noktaları ve farklılıkları üzerinde durulacaktır.

Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin kapitalist üretim biçimi içindeki 
yaklaşık 90 yıllık gelişme süreci iç ve dış dinamikler dikkate alınarak incelenmiştir. 
Dış dinamikleri dikkate almamızın temel nedeni, çevre ülkelerin, dünya pazarıyla 
belli bir düzeyde bütünleştikten sonra, dünya ekonomisinin bağımlı bir parçası 
haline gelmeleridir. Dünya ekonomisi içerisinde merkez-çevre biçiminde 
gerçekleşen hiyerarşik sıralanış çevre ülkenin tarihini koşullamaya başlar; artık 
çevredeki toplumsal biçimlenmenin yapısını açıklamak için yalnızca iç dinamik 
yeterli olmamaktadır.2

Kapitalist üretim sistemi makroekonomik değişkenlerin belirli bir süre 
arttığı ve daha sonra artış hızının yavaşladığı ve hatta azalış gösterdiği iktisadi 
dalgalanmalar halinde gelişmektedir. Söz konusu iktisadi dalgalanmalar tüm 
kapitalist sistemi kapsamakta fakat her ülkenin kendi iç dinamikleri nedeniyle 
farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda Türkiye ekonomisinin 
1923 yılından günümüze kadar karşılaştığı iktisadi dalgalanmaların dünya 
ekonomisindeki uzun dalgalar ve onların içinde yer alan iş çevrimleri ile uyumlu 
olup olmadıkları konusu da araştırılmaktadır.

Çalışmamız bu kısa giriş dışında beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde 
dünya ekonomisinde karşılaşılan uzun dalgalar açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde 
Türkiye ekonomisinde gözlemlenen dalgalar istatistiksel olarak analiz edilmekte 
ve dünya ekonomisinde gözlenen uzun dalgalar ile ne ölçüde uyumlu oldukları 
İncelenmektedir. Dördüncü bölümde ise Türkiye’deki iktisadi dalgalanmalar, 
iş çevrimleri ve bu çevrim sırasında oluşan krizlerin nedenleri, uygulanan 
politikalar ve sonuçları incelenmiştir. Son bölüm ise genel bir değerlendirmeden 
oluşmaktadır.

2 Çağlar Keyder (1975). Diinya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923-1929), Ankara. Yurt Yayınlan, 
s. 12.
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Kapitalist dünya ekonomisi, sermaye birikim süreci ile bu süreçte ortaya 
çıkan çevrimsel hareketlerin içinde, ulus devletlerin siyasi sınırlarından bağımsız 
olarak etkinlik gösterdikleri bir dünya sistemidir.3 Dünya ekonomisinde büyüme 
düzenli bir biçimde gerçekleşmemektedir. Dünya ekonomisi uzun dönemli 
dalgalar ile bunların ayrılmaz bir parçası olan ve iş çevrimi olarak tanımlanan 
kısa dönemli dalgalanmalardan oluşmaktadır. Uzun dönemli bir dalga aynı 
zamanda birkaç kısa dönemli dalganın birleşmesinden oluşmaktadır. Ana akım 
iktisat sadece söz konusu kısa dönemli dalgalanmaları incelemekte fakat uzun 
dönemli dalgalanmaları göz ardı etmektedir. Günümüz dünya ekonomisinin 
hegemonik gücü olan Amerika Birleşik Devletleri’nin iktisadi çevrimleri 
belirleme konusunda tek yetkili kuruluşu olan National Bureau and Economic 
Research (NBER) iktisadi dalgalanmaların çeşitli özelliklerini de dikkate alarak 
şöyle tanımlamaktadır:

“İktisadi çevrimler, genellikle serbest piyasa ekonomisine dayanan ülkelerin 
toplanı ekonomik işlevlerinde ortaya çıkan dalgalanmalardır. Bir çevrim, birçok 
ekonomik işlevde hemen hemen aynı zamanda ortaya çıkan bir genişleme, 
bunu takip eden benzer bir durgunluk, daralma ve yeniden canlanma ile birlikte 
bir dönem sonraki genişleme evresinden oluşmaktadır. Birbirini takip eden 
bu dönüşümler yeniden oluşmaktadırlar, fakat periyodik [simetrik] değildir. 
Süre olarak iktisadi çevrimler 1 yıldan uzun olmak üzere 10-12 yıla kadar 
uzayabilmektedir; bunların aynı karakterde ve aynı boyutta daha kısa süreli 
dalgalara ayrılması olanaksızdır”.4

Bu tanım, uzun dönemli dalgalan konu dışı bırakmaktadır. Mandel büyüme 
oranlarını dikkate alarak dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirmekte 
ve dünya ekonomisinde 4 uzun dalga yaşandığını belirlemektedir. Bu dalgaların 
tarihleri aşağıdaki gibidir:5

II)  D ü n y a  E k o n o m is in d e  İk t i s a d i  D a lg a l a n m a l a r

3 Atıdre G. Frank ve Barry K. Gills (2003). “Önsöz”, A.G.Frank ve B.K. Gills (Der), üi'mya 
Sistemi çev. Esin Soğancılar. Ankara. İmge Yayınları, s.24.

4 Arthur F. Burns ve Wesley C. Mitchell (1946). Measuring Business Cycles, New York.Natioııal 
Bureau o f  Economic Research.s.3.

5 Uzun dalgalar ile ilgili Madison’un dönemlendirmeleri M andcl’in yukarıda verilen 
döncınlendirmelerinden farklıdır. Madison 1870-1913 dönemini tek bir dalgada toplamakta ve 
böylece 1873-93 uzun depresyonunu hesap dışı bırakmaktadır. Madison’un dönemlendirmesi 
1826-1873 dönemini içermemesi dışında Mandel’in dönemlendimıesiyle uyumludur (Emest 
Mandel (1986). Kapitalist Gelişmenin Uzıııı Dalgaları, çev.Doğan Işık İstanbul.Yazın 
Yayıncılık.s.16). Ancak M adison’un dönemleııdirnıesinde 1973 yılında başlayan daralma 1992 
yılında sona ermektedir. Buna karşılık 1973 sonrası dönemde de bir ayırıma gitmek gerekmekte 
ise de bu ayırımın gerçek tarihini oluşturan dönemi ayırmaya yetecek kadar uzun bir dönem 
geçmediğini de belirtmemiz gerekmektedir.
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1. U zun D alga (1793-1847): 1793-1825 gen iş lem e evresi 1826-1847 dara lm a evresi

2. U zun D alga (1847-1893): 1847-1873 gen işlem e evresi 1874-1893 dara lm a evresi

3. U zun D alga (1894-1939): 1894-1913 gen işlem e evresi 1914-1939 dara lm a evresi

4. U zun D alga (1 9 4 0 - ... ):
1940/45-1966 gen iş lem e 
evresi

1 9 6 7 -... da ra lm a evresi

1. Uzun Dalga’nın temel özelliği, el zanaatları ya da manüfaktür yapımı buharlı 
motorun sanayinin tüm önemli dallarına ve sınaî ülkelere giderek yayılmasıdır. Bu 
uzun dalga aynı zamanda sanayi devriminin gerçekleştiği dönemi kapsamaktadır. 
1847 bunalımından 1890’ların başına kadar devam eden 2. Uzun Dalga’nm 
temel özelliği makine yapımı buharlı motorun genelleşmesidir. Bu uzun dalga 
da teknolojik devrimin gerçekleştiği dönemi kapsamaktadır. 1890’lardan İkinci 
Dünya Savaşı’na dek süren uzun dalga sanayinin tüm dallarında elektrikli ve 
içten yanmalı motorların kullanımının gerçekleştiği dönemi kapsamaktadır. 
Kapitalist gelişmenin dördüncü ve günümüzde de süregelen uzun dalgası 
Kuzey Amerika’da 1940’ta ve diğer kapitalist ülkelerdeyse İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında başlayan uzun dönemi kapsamaktadır. Bu dönemin temel özelliği, 
makinelerin elektronik aygıtlar yoluyla kontrolünün genelleşmesidir. Bu 4. Uzun 
Dalga üçüncü teknolojik devrimin uzun dalgasıdır6.

Kapitalist gelişmenin 4. Uzun Dalga’sı ABD hegemonyası altında dünya 
ekonomisinin altın yılları olarak adlandırılan yüksek büyüme hızlarına sahip 
bir dönemi de kapsamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yükselmeye 
başlayan kâr oranları 1960’ların ortalarından başlayarak gerilemeye başlamıştır. 
Kapitalizmin 1970’lerin başında girdiği aşırı üretim krizi, petrol şoku, işsizlik 
ve enflasyondaki artışla birleşmiştir. 1970’lerin sonunda gelişmiş kapitalist 
ülkelerde Neoliberalizm olarak adlandırılan yeni bir dönem başlamıştır. Bu 
döneme damgasını vuran temel söylem küreselleşme ve finansal sistemin 
kuralsızlaştırılması ve serbestleştirilmesidir. Neoliberal dönem dünya 
ekonomisinde finansal kesim ile reel kesim arasındaki bağların koptuğu, 
spekülatif nitelikli sermaye hareketlerinin krizlere yol açtığı ve finansal kararların 
sanayileşme amaçlarının önüne geçtiği bir dönem olmuştur.

6 Erncsl Mandel (2008). Geç Kapitalizm, çev. Candan Badem, İstanbul. Versus Yayınları.s. 166-167. 
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İktisadi dalgalanmalar gerçek GSYİH ile potansiyel GSYİH arasındaki fark 
olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde Cumhuriyetin kuruluşundan 
günümüze Türkiye ekonomisinin geçirdiği belli başlı evreleri açıklayabilmek 
için GSYİH serisindeki dalgalanmalar belirlenmeye çalışılmıştır. GSYİH 
verileri 1998 fiyatlarıyla ölçülmüştür. Çalışmamızda Devlet Planlama Teşkilatı 
(DPT)’nin TÜİK verilerine göre uyumlaştırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla serisi 
kullanılmıştır. İlk olarak 1923-2010 yıllık GSYİH serisinin doğal logaritması 
alınarak (LnY) uzun dönemli trend ve bu trend etrafındaki dalgalanmalar (çıktı 
açığı) olmak üzere iki ana bileşene ayrıştırılmıştır (Şekil 1). Uzun dönem trend 
Hodrick-Preskott (HP) filtresi kullanılarak elde edilmiştir. Bu trend potansiyel 
çıktı (PotY) olarak tanımlanabilir. Çıktı açığı ise LnY-PotY olarak belirlenmiştir. 
Şekil 1 incelendiğinde uzun dönem trendin 1939-1940’dan itibaren yatay bir seyir 
izleyerek 1945’ten itibaren yeniden yukarı döndüğü 1970’li yılların sonlarında 
ve 1990’lı yılların ortalarında ise artış hızının (eğiminin) azaldığı görülmektedir. 
Trend etrafındaki dalgalanmanın ise 1953 ve 1976 yılları hariç 1945’den sonra 
küçüldüğü 1990’ların ortalarından itibarense bir parça arttığı gözlemlenmektedir.

Şekil 1: GSYİH’daki Dalgalanmalar, 1923-2010

II I)  T ü r k i y e  E k o n o m is in d e  İk t i s a d i  D a lg a la n m a la r

C i S Y l I  1 P o t O S Y I H  — » —  Ç I K T I  A Ç I Ğ I  |

LnY ve PotY serilerindeki olası yapısal kırılmaları belirlemek için bu seriler 
bir sabit ve trend üzerine regres edilerek her iki parametrede eşanlı değişmeye izin 
veren tek kırılmalı Quant-Andrew tipi SnpF  testleri uygulanmıştır. Her iki seri
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içinde 1940 kırılma yılı olarak karşımıza çıkmaktadır.7,8 Sonuçlar Şekil 2a ve 3a’da 
gösterilmiştir. Yatay eksenin üzerindeki paralel çizgi yüzde 1 anlam düzeyindeki 
kritik değeri, dikey eksen ise test istatistiği değerlerini göstermektedir. Örneklemi 
bölerek aynı test 1941-2010 dönemi için uygulandığında LnY için 1978 (Şekil 
3b), PotY içinse 1969 yılları yapısal kırılma noktalan olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu test ikinci dünya savaşı yıllarını da dışlayacak şekilde 1950-2010 
dönemi için tekrarlandığında LnY için kırılma noktası değişmezken PotY için 
1973 olmaktadır (Şekil 3b). Bu sonuçlardan dünya konjonktürüyle uyumlu olarak 
Türkiye ekonomisinde iki önemli yapısal kırılmanın 1940’lı yılların başında ve 
1960’ların sonu ile 1970’lerin başlarında meydana geldiği anlaşılmaktadır. LnY 
serisindeki kırılmanın 1970’lerin sonuna kaymış olması, aşağıda ayrıntılı olarak 
tartışıldığı gibi Türkiye’nin 1974 yılından itibaren dış kaynakları zorlamada 
olağanüstü bir gayret ve beceri göstererek GSYİH’daki daralmayı bir müddet 
erteleyebilme yeteneğine atfedilebilir. Benzer testler çıktı boşluğu, büyüme ve 
Potansiyel GSYİH’daki büyüme oranına bu değişkenler bir sabit üzerine regres 
edilerek, bu değişkenlerin düzeylerinde kırılma olup olmadığını belirlemek 
için uygulandığında ise; büyüme ve çıktı boşluğu için yapısal kırılma olmadığı 
hipotezi reddedilemez iken potansiyel çıktıdaki büyüme için 1933 yılı kırılma 
noktası olarak belirlenmektedir. Bu test her bir değişken ve 1950-2010 dönemi 
için tekrar edildiğinde ise yine sadece potansiyel çıktıdaki büyüme için 1975 yılı 
kırılma noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.9

7 Burada yapılan ömeklenıin yüzde 10’luk ve yüzde 90’lık kısmına en yakın gözlemlere tekabül 
eden noktalar arasındaki her bir gözlem için Chow tipi test istatistikleri hesaplayarak bu 
istatistiklerin en büyüğüne denk gelen noktayı kırılma noktası olarak belirlemektir.

8 Bu testler hakkında detaylı bilgi için okuyucu şu makalelere başvurabilir:
Andrews, Donald W.K. (1993). "Tests For Parameter Instability and Structural Change With 
Unknown Change” Point, Econometrica, C .6I, S.4.
Hansen, Bruce.E. (1997). “Approximate Asymptotic P Values For Structural-Change Tests”, 
Journal o f  Business and Economic Statistics, C. 15, S. 1.
Hansen, Bruce.E. (2000). “Testing for Structural Change in Conditional Models”, Journal o f  
Econometrics, C.97, S. 1.

9 Bu testlerden elde edilen grafikler yer kısıtı nedeniyle makalede verilmemiştir fakat istenildiği 
takdirde yazarlardan temin edilebilir. Ayrıca makalede uygulanan testlerle ilgili teknik detaylar 
istenildiği takdirde yazarlardan temin edilebilir.
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Şekil 2: G SYİH Serisinde K ırılm a Noktaları
(a)1923-2010 Dönemi İçin K ırılm a Noktası:1940

tb) 1941-2010 Dönemi İçin Kırılma Noktası:1978 Î1950-2010:1978)
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Şekil 3: Potansiyel G S Y İH ’daki kırılma

(a) 1923-2010 Dönemi İçin:1940

(b) 1950-2010 Dönemi İçin:1973 (1941-2010:1969)

Çoklu kırılmaya izin veren Bai-Perron testleri10 tüm ömeklem dönemini 
kapsayacak şekilde uygulandığında ise yukarıdaki değişkenlerin hepsinde çoklu 
kırılmalar belirlenmiştir. LnY ve PotY’deki birikimli artışı yansıtabilmek için söz 
konusu test bu değişkenlere uygulandığında modele sabit yanında deterministik 
bir trend de dahil edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı yılları dikkate alınarak burada 
her bir kırılma arasındaki minimum sürenin 6 yıla kadar inmesine izin verilerek 
olası bütün kırılma sayıları içinden optimum kırılma sayısı Bayesgil Bilgi Kriteri 
BIC (Bayesian Information Criterion) dikkate alınarak belirlenmiştir. Bulgular 
Şekil 4-8’de özetlenmektedir. Şekillerde kırılma dönemleri arasındaki basamaklar 
ilgili değişkenin kırılma noktaları arasındaki ortalama değerini göstermektedir.

10 Juslıan Bai ve Pierre Perron (1998). “ Estimating and Testing Linear Models with Multiple 
Structural Changes”, Econometrica, C.66.
Jushan Bai ve Pierre Perron (2003).’’Computation and Analysis o f Multiple Structural Change 
Models”, Journal o f  Applied Econometrics, C. 18.
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Şekil 4: G S Y İH ’daki K ır ı lm alar

Kırılma Yılları: 1931, 1939, 1945, 1978. Yüzde 95 Güven A ralık ları: 1930-33, 
1938-40, 1944-46, 1977-82

Şekil 5 : GSYİH’nın Büyüme Oranındaki Kırılmalar

K ırılm a Yılları: 1939, 1945. Yüzde 95 Güven A ralıkları:1938-42, 1943-47
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Şekil 6: Ç ıktı Boşluğundaki K ırı lm alar

Kırılm a Yılları: 1935, 1942, 1950. Yüzde 95 Güven A ralık ları: 1927-41, 1938- 
43 , 1948-64

Şekil 7: Potansiyel GSYİH’daki Kırılmalar

K ırılm a Yılları: 1930, 1937, 1946, 1952, 1974, 1982, 1992, 2002 . Yüzde 95 Güven 
A ralık ları: 1929-31, 1936-38, 1945-47, 1951-54, 1973-75, 1981-83, 1991-93, 1999- 
2003
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Şekil 8: Potansiyel GSYİH Büyümesindeki Kırılmalar

K ırılm a Yılları: 1931, 1937, 1947, 1974. Yüzde 95 Güven A ra lık la rı: 1929-32, 
1936-38, 1946-48, 1973-76

1923-1948 döneminde GSYİH’nın yaklaşık yüzde 45-50’si tarım sektöründen 
elde edilmiştir. Tarımsal üretimin, büyük ölçüde hava koşullarına bağlı olması 
GSYİH’daki oynaklığa neden olan faktörlerden birisini oluşturmaktadır. Dünya 
ekonomisi 3. Uzun Dalga’nın 1914-1939 gerileme döneminde iken, Türkiye 
ekonomisi 1923-1939 döneminde genişleme göstermektedir. Türkiye ekonomisi 
ile dünya ekonomisindeki uzun dalgalar arasındaki bu uyumsuzluk Cumhuriyetin 
ilk yıllarındaki büyüme oranlarını tartışırken hangi yılların başlangıç ve bitiş 
olarak kullanılacağı dikkate alınarak çözülmektedir. 1923 öncesinde Anadolu’nun 
Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile 10 yıl süren savaşlar 
çemberi içine çekildiğini unutmamak gerekmektedir. Tablo 1 ’de gösterildiği gibi 
1923 yılına gelindiğinde kişi başına gelir düzeyi 1913 düzeyinin yaklaşık yiizde 
40 altındaydı. Cumhuriyet ekonomisi 1913 yılının kişi başına milli gelir düzeyini
1929 yılında ancak yakalayabilmiştir."

11 Şevket Pamuk (2003). “Karşılaştırmalı Açıdan Türkiye’de İktisadi Büyüme, 1880-2000”, A. 
Haşim Köse vd.(der.) Küresel Düzen: Birikim, Devlet ve Sınıflar, İstanbul. İletişim Yayınları. 
s.391.

Bilsay Kurııç’a Armağan 1165



Tablo l :T ü rk iy e  Sınır ları  İçinde Kişi Başına G SY İH , 1907-1950

Yıllar
1913-1914 Fiyatlarıyla, 
Osm anlı L irası O larak

Satın Alma Gücü Parkesine Göre, 
1990 Dolarıyla

1907 9,32 882

1913 10,50 996

1914 10,26 972

1923 6 ,50 616

1929 10,73 1,016

1936 13,47 1,276

1939 15,03 1,423

1950 13,63 1,290
Kaynak: Işık Ö zel ve Şevket Pam uk (1998).”Ö sm a n ird a n  C u m h u riy e te  Kişi B aşına 
Ü retim  ve M illi G elir: 1907-1950”, S önm ez , M. (der.) 75 Y ılda Para’n ın  S erüven i, 
İstanbul. T ü rk iye  İş B ankası Y ayını

Dünya ekonomisindeki 4. Uzun Dalga’nın 1945-1966 yükseliş ve 1967- 
günümtiz gerileme dönemlerine karşılık Türkiye ekonomisinde 1945- 1976 
yükseliş 1977- günümüz ise gerileme dönemini oluşturmaktadır.12 Şekil l ’de 
1953 yılındaki zirve noktası 1976’dan daha yüksekte ise de bunu açıklamak 
mümkündür. 1950-1953 Türkiye tarımında makineleşmenin hızla arttığı ve 
bunun sonucu olarak ekim alanlarının genişlediği bir dönemdir. Ayrıca bu 
dönemde hem hava koşullarının olumlu gitmesi hem de Kore Savaşı’nın dünyada 
yarattığı tarım ürünlerindeki spekülatif artış nedeniyle, tarımsal üretim hızla 
artmıştır. Buna karşılık Kore Savaşı’nın yarattığı spekülatif fiyat artışlarının 
sona ermesi ve hava koşullarının 1954 yılında kötü gitmesi tarımsal üretimin 
yüzde 14 oranında düşmesine neden olmuştur.13 Tüm bu gelişmeler 1953 yılının 
gerçekleşen GSYİH’nın potansiyel GSYİH’dan önemli ölçüde sapmasına 
yol açmıştır. Diğer taraftan dünya ekonomisinde 4. Uzun Dalga’nın yükseliş 
döneminin bitişini Mandel 1968, Madison ise 1973 olarak göstermesine karşın 
Türkiye ekonomisinde 1976 yılı olarak görülmektedir. Bunun nedeni Türkiye’ye 
özgü koşullardan kaynaklanmaktadır. Türkiye 1974 yılından itibaren dünya 
ekonomisinin bunalım koşullarının etkisi altına girmiştir. Bununla beraber siyasi 
iktidarların dış kaynakları zorlamada olağanüstü bir “beceri” göstermeleri, 
bunalımın ülke içine açık seçik biçimde yansımasını 1977-1978 yıllarına kadar 
erteleyebilmiştir.14 Söz konusu krizin ertelenmesinde 1971 askeri müdahalesi;
12 Bu tarihler çıktı boşluğundaki dip ve zirvelere göre belirlenmiştir.
13 Gülten Kazgan (2005). Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), İstanbul. Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, s. 104.
14 Korkut Boratav (1084a). “ İktisat Politikası Alternatifleri Üzerine Bir Deneme”, Korkut Boratav 

vd.(der), Krizin Gelişimi ve Türkiye’nin Alternatif Sorunu, İstanbul. Kaynak Yayınları, s.69.
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1970 devalüasyonu sonucu işçi dövizlerindeki önemli artış ve dövize çevrilebilir 
mevduat hesaplarının önemli katkısı bulunmaktadır. 1978 yılından itibaren 
Türkiye ekonomisi dünya ekonomisindeki 4. Uzun Dalga’nın gerileme dönemi 
ile uyumlu bir şekilde hareket etmeye başlamıştır. 1941-50 sonrası için SnpF 
testinin yukarıda 1978’i kırılma yılı olarak belirlemesi yukarıdaki görüşleri 
desteklemektedir. Ayrıca Şekil 3b’de ve Şekil 7’de sırasıyla 1973 ve 1974 
PotY’deki kırılma yılları olarak belirlenmiştir. PotY’deki kırılma tarihlerinin 
LnY’de gerçekleşecek kırılmayı işaret ettiği ileri sürülebilir.

İncelenen dönemde Türkiye ekonomisinde gözlemlenen iktisadi dalgalanmalar 
dünya ekonomisindeki uzun dalgalar ile paralellik göstermekle birlikte her uzun 
dalga içerisinde iş çevrimleri olarak adlandırılan salınımlar da yer almaktadır. 
Çevrimlerin belirlenmesinde çıktı açığındaki tepe ve dip noktalar esas alınmıştır. 
Bu çevrimler;

1923-1932: 1923-1929 gen işlem e dönem i 1930-1932 dara lm a dönem i

1933-1945: 1933-1939 gen işlem e dönem i 1940-1945 dara lm a dönem i

1946-1961: 1946-1953 gen işlem e dönem i 1954-1961 dara lm a dönem i

1962-1982: 1962-1976 gen işlem e dönem i 1977-1982 dara lm a dönem i

1983-1994: 1983-1987 gen işlem e dönem i 1988-1994 dara lm a dönem i

1995-2001: 1995-1997 gen iş lem e dönem i 1998-2001 dara lm a dönem i

2002 -2010 :' 2002-2007  gen işlem e dönem i 2007-2010  dara lm a dönem i

IV) İş Ç evrim leri ve K rizler

Kurtuluş savaşı sonrasında Cumhuriyet Türkiye’si yalnız harap ve yıkık bir 
yurt, geri bir tarım ve ilkel bir sanayi yapısı miras almamış, bunlarla birlikte giden 
bir sınıfsal yapı vc özellikle İttihat ve Terakkinin Osmanlı İmparatorluğu’nun son 
yılları içinde uygulamaya çalıştığı iktisat politikası özlemlerini de devir almıştır.15 
Yarı sömürge konumunda dünya kapitalizmine eklemlenmiş olan Osnıanlı 
ekonomisinde, ekonomik açıdan tüccar sermayesi egemen sınıf olarak ortaya 
çıkmıştır. İhracata yönelik üretim yapan büyük toprak sahipleriyle tüccar sınıfı 
arasındaki yakın ilişkiler Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte daha da gelişmiş ve 
bu sınıfların siyasal egemenliğini pekiştirmiştir.16 Yeni kurulan Cumhuriyet’in 
yöneticileri, kapitalist üretim tarzının hukuki ve kurumsal çerçevesini oluşturarak

15 İlhan Tekeli ve Selim İlkin (1977). 1929 Dünya Buhranında Türkiye'nin İktisadi Politika 
Arayışları, Ankara. O.D.T.Ü. İdari İlimler Fakültesi Yayınları No.30. s.33.

16 Roıınie Margulies ve Ergin Yıldızoğlu (1990). “Tarımsal Değişim: 1923-70", Irvin C.S. ve 
Toııak,E. A.(der.), Geçiş Sürecinde Türkiye, İstanbul.Belge Yayınları, s.288.
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kapitalist sistem içerisinde gelişebileceklerini kabul etmişler ve gerekli üstyapı 
kurumlanın oluşturmuşlardır.

Türkiye Cumhuriyeti geçimlik tarım üretiminin ilkel teknoloji kullanılarak 
yapıldığı ve nüfusun yüzde 81,6’sının kırsal kesimde yaşadığı bir ekonomi devir 
almıştır. Tarımın GSYİH içindeki payı ortalama yüzde 45’tir ve sanayinin durumu 
ise gerek çevirici güç (makine teçhizat) gerekse üretimin cinsleri bakımından 
oldukça ilkel bir düzeydedir. 1927 sanayi sayımına göre 65245 işyeri bulunmakta 
ve bunların yüzde 79,03’ünde dört kişiden az işçi çalışmaktaydı. Ülkede 33 tanesi 
madencilik alanında olmak üzere 100 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmelerin 
sayısı 155’tir.17 1927 yılında sanayi işletmelerin yüzde 44,3’ü besin maddeleri, 
yüzde 23,83’ü de dokuma imal etmekteydi.18 Türkiye Lozan Anlaşması gereği
1929 yılına kadar gümrük vergilerine dokunamayacaktı. Koruyucu gümrük 
politikası uygulayamayan devletin tek çıkış noktası, devlet tekellerinin 
kurulması, ya da tüketim malları üzerideki vergilerin arttırılmasıydı. Hükümet 
her iki önlemi de uygulamıştır.19 Tüm bu olumsuzluklara ve savaş döneminin 
yıkıntılarına karşın 1923-1926 yılları arasında tarım kesiminde savaş döneminin 
olumsuzlukları giderecek bir büyüme sağlanmıştır. 1923-1929 arasında tarımsal 
üretimin ihraç edilme oranı ortalama yüzde 20 olarak gerçekleşmiştir.20 1927 
yılında hava koşullarındaki olumsuzluk tarımsal üretimin yüzde 31 azalmasına 
ve bu da GSYÎH’da önemli bir düşüşe neden olmuştur. Sonuç olarak 1923- 
1926 dönemi bir yeniden inşa ve canlanma dönemi olarak kabul edilebilir. 1929 
yılına kadar olan büyümede tarımın önemli bir yeri bulunmaktadır. 1927 yılında 
çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu ise kalkınmanın sanayileşme ile olacağının 
kabul edildiğini göstermektedir.

Bu dönemde Türkiye ekonomisinin dış dünya ile bağları ticaret ve finansal 
akımlar aracılığıyla olmuştur. İhracat kalemleri özellikle incir, üzüm, tütün, fındık 
ve pamuk olmak üzere geleneksel tarım ürünlerinden, ithalat ise tekstil ürünleri, 
madeni eşya, yatırım malları ve çeşitli tüketim mallarından oluşmuştur.21 1927 
yılından itibaren dünya tarımsal ürün fiyatları düşmeye başlayınca, 1926 yılında 
71,14 olan ihracat endeksi 1927’de 66,39’a, 1931’de 41,49’a gerilemiştir.22 Aynı 
dönemde ithal edilen malların fiyatları da azalmış fakat bu azalma göreli olarak 
daha sınırlı kalmıştır. Bu da dış ticaret hadlerinin Türkiye aleyhine gelişmesine 
yol açmıştır. 1929 yılında hava koşullarının olumlu gitmesi, GSYİH’da dönemin 
en yüksek büyüme oranının gerçekleşmesine yol açmış ve 1923-1932 çevriminin 
tepe noktasına ulaşılmasını sağlamıştır.
17 Tekeli ve İlkin (1977) s.40.
18 Stefanos Yerasimos (1976). Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, İstanbul. Gözlem Yayınları.s. 1293.
19 Y. N. Rozaliyev(l978) Türkiye’de Kapitalizmin Gelişme Özellikleri (1923-1960), çev. Azer

Yaran Ankara.Onur Yayınları.s.609.
20 K eyder(1975) s.64.
21 K eyder(1975) s. 104. Kazgan (2005) s.57.
22 Tekeli ve İlkin (1977) s.84.
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1923-1932 çevriminin ortalama büyüme hızları tarımsal üretimde yüzde 8,57, 
sanayide yüzde 10,32 ve hizmetler kesiminde yüzde 7,96 olarak gerçekleşmiştir. 
Bıı çevrimin yükseliş aşamasında (1924-1929) tarımsal üretimin büyümesi 
yüzde 15,92 olarak gerçekleşmiş ve GSYÎH’daki yüzde 10,8’lik büyümenin ana 
belirleyicisi olmuştur. 1923-1929 yılları arasındaki yüksek büyüme oranlarına 
ulaşılmasında baz etkisinin önemine dikkat çekmek gerekmektedir. Yukarıda 
da belirtildiği gibi uzun bir savaş ve yıkım dönemin ardından, 1923 yılındaki 
kişi başına GSYİH’nın 1913 yılındaki değerinin yüzde 40 altında olduğu 
hatırlanmalıdır. 1923 yılından itibaren üretimden çekilmiş olan nüfusun önemli 
bir kısmının yeniden üretim faaliyetine dönmüş olması, özellikle tarımsal 
üretimde, ekonomik canlanmayı ve yeniden inşa sürecini hızlandırmıştır.

1929 bunalımı yıllarında (1930-1932) tarımsal üretimdeki artış hızı 
yavaşlamıştır. Tarımsal üretimdeki yavaşlamaya koşut olarak GSYİH’ııın 
büyüme hızı da 1930, 1931 ve 1932 yıllarında sırasıyla yüzde 2,5, yüzde 8,2 ve 
yüzde -10,6 olarak gerçekleşmiştir. Çevrimin azalış aşamasındaki bu kırılmalar 
Şekil 4 (LnY, 1931), Şekil 7 (PotY, 1930) ve Şekil 8 (PotY büyümesi, 1931 )’de 
de görülmektedir.

1930 bunalımı yıllarında, hem dünya ekonomik sisteminin niteliği, hem 
de Türkiye’nin dış ilişkilerinin biçimi 1970’lerden ve günümüzden farklıydı.
1930 bunalımında kapitalist sistem uluslararası bütünlüğünü sürdürememiştir. 
Kapitalist merkez ülkeler, uluslararası kapitalist sistemin bütünlüğünü 
korumak yerine, kendi ulusal yararlarım korumaya dönük politikalar izlemeyi 
yeğlemişlerdir. 1930’larda kapitalist merkezin uluslararası ekonomik sistemin 
işlerliğini sürdürmeyi zorlayıcı amaçlara sahip olmaması yanı sıra, Türkiye’nin 
dış borçlar durumu da çok farklıdır. 10 yıl süreyle hemen hemen hiçbir dış 
borç alınmamış ve yeni borç talebinde bulunulmamıştır. Cumhuriyet yönetimi, 
Osmanlı’dan devir aldığı borçların ödenmesini makul düzeylerdeki taksitlere 
bağlamayı başarabilmiştir. Kolayca dışa kapanabilme olanağı bulan Türkiye, içte 
tarım aleyhine yarattığı bir fiyat makasının doğurduğu olanaklardan yararlanarak 
devlet eliyle ithal ikameci bir sanayileşmeyi başlatabilmiştir.23

1930-1932 yıllarında devlet himayesine dayanan ithal ikameci sanayici 
kesimi, Teşvik-i Sanayi Kanunu hükümlerinden yararlanarak dış girdilerini 
gümrüksüz ithal eden; öte yandan iç piyasada himaye rantı sağlayan tekel 
olanakları içinde gelişen; sanayi/tarım fiyat ilişkilerinin de lehine dönmesinden 
de ayrıca yararlanan fevkalade imtiyazlı bir sınıf haline gelmiştir.24 Ancak, 
bu imtiyazlı sanayici grubun yaratılan olumlu koruma koşullarını insafsızca

23 İlhan Tekeli (1984). “Ekonomik Bunalımın ve Bunalımdan Çıkmak için İzlenen Politikaların 
Toplumsal Sonuçları”, Türkiye'de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, İstanbul. Yurt 
Yayınları, s.230.

24 Korkut Boralav (1983). İklisal Politikaları ve Bölüşüm Sorunları. İstanbul. Belge Yayınları. 
s.266.
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sömürmesinin, bu yıllarda yaygın bir hoşnutsuzluk yarattığı anlaşılmaktadır.25 
İzlenen politikanın bölüşüm ilişkilerinde yarattığı bu durum yönetici kadroları 
1932 Temmuz’undan itibaren bir dizi iktisat politikaları ve araçlarıyla devlet 
işletmelerinin öncülüğünü yapacağı bir sanayileşme hareketine yöneltmiştir. 
Söz konusu ekonomi politika araçlarını iki ana başlık altında toplamak olanaklı 
görünmektedir. Bunlardan birincisi, dış ticarette koruma önlemlerini arttırarak, 
korumanın sağladığı himaye rantının daha çok devlette toplanmasını sağlayacak 
düzenlemeler; İkincisi ise izlenecek ithal ikameci sanayileşme stratejisinin 
öncülüğünü yapacak devlet sektörünün yatırım programını belirleyen Birinci 
Beş Yıllık Sanayileşme Planıdır (BBYSP). Dönemin sonunda plan hedeflerinin 
büyük ölçüde gerçekleştiği görülmektedir. Sınaî üretim 1936’ya kadar çok yavaş 
-  yılda ortalama yüzde 2,7 oranında- artmıştır. Yapılan yatırımların çoğu henüz 
tamamlanmamış ve üretime katkıda bulunmaya başlamamış olduğundan bu 
sonucu doğal karşılamak gerekmektedir. 1936’dan sonra ise gelişme hızlanmış, 
katma değerin yıllık artış oranı (1938 üretici fiyatlarıyla) 1937’de yüzde 9,8; 
1938’de yüzde 16,9; 1939’da yüzde 17 olarak gerçekleşmiştir. İmalat sanayinin 
GSMH’daki payı da artarak cari fiyatlarla 1933’de yüzde 13,5 iken 1939’da yüzde 
14,7’ye çıkmıştır.26 BBYSP’nın hedeflerinin kimi gecikmelerle de olsa büyük 
ölçüde gerçekleştirilmesinin ardından 1940 yılında uygulamaya konulmak üzere 
İkinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı (İBYSP) hazırlanmıştır. İBYSP korumacı 
nitelikte bir dış ticaret rejimi yanında, daha çok ara ve yatırım malları üretiminde 
yoğunlaşan ithal ikameci bir sanayileşme politikası öngörmüştür. Fakat plan 
savaş koşullarında uygulama şansı bulamamıştır.

¡933-1945 çevriminin yükseliş aşamasında (1933-1939) GSYİH ortalama 
yüzde 8,52 oranında büyümüştür. Yükseliş aşamasındaki ortalama sektörel büyüme 
hızlan; tarımsal üretimde yüzde 11,21, sanayi üretiminde yüzde 10,29 ve hizmetler 
kesiminde yüzde 7,90 olarak gerçekleşmiştir. Bu çevrimin yükseliş aşamasında 
tarımsal üretimde sağlanan artışta devletin yaptığı yatırımların büyük payı vardır. 
Büyük çoğunluğu sulama projelerinden oluşan bu yatırımlar 1940 yılına kadar 
sürekli olarak genişletilmiştir. Tarımda kamu yatırımlarının 1948 fiyatlarıyla değeri 
1930’da 7 milyon TL’den 1940’da 50 milyon TL’ye çıkmıştır.27 1935 yılından 
itibaren dış ticaret hadlerinde iyileşmeler olurken iç ticaret hadlerinde sanayi lehine 
bir değişme gözlenmiştir. Bu da sanayide karlılığı üç yönden arttırmıştır; tarımsal 
veya madensel hammaddeler işleyen sanayilerde maliyetler düşmüştür; gıda 
maddeleri göreli fiyatının düşmesi, işçi ücretlerinin düşük düzeylerde kalmasını 
sağlamıştır; tarım kesiminin aleyhine işleyen fiyat makası, işçinin alternatif
25 Korkut Boratav (2003). Türkiye İktisat tarihi: 1908-2002. Ankara. İmge Yayınları, s.67.
26 Mustafa Sönmez (1998). “Sermaye Birikiminin 75 Yıllık Gelişimi: Kilometre Taşlan”. Sönmez, 

M. (der.), 75 Yılda Para'mn Serüveni, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayını, s. 57-58.
27 Yahya S. Tezel (1982). Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi (1923-1950), İstanbul. Yurt Yayınları, 

s.386.
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maliyetini düşürürken köylüyü topraktan koparmıştır.28 Böylece bir yandan tarım 
kesiminden sanayiye aktarılan kaynaklar, diğer yandan kamu yatırımlarında artış 
ve Teşvik-i Sanayi Kanunu’ndan yararlanan firma sayısındaki artış sonucunda 
Türkiye ekonomisinde sermaye birikim süreci hızlanmıştır.

Türkiye ekonomisinde 1940 yılından itibaren bütün sektörlerde üretim düşüşü 
gerçekleşmiştir. İkinci Dünya Savaşma katılmayan Türkiye bu dönem seferberlik 
ilan ederek çok sayıda işgücünü üretimden çekmek zorunda kalmıştır. Kırsal 
kesimde üretici güç olarak kullanılan at, katır gibi hayvanların da ordu emrine 
alınması özellikle tarımsal üretimde ortalama yıllık yüzde 7,5’lik daralmaya 
neden olmuştur. Sanayi kesiminde ise yıllık ortalama yüzde 6,7 oranında bir 
daralma gerçekleşmiştir. Üretimdeki daralma sonucu tarımsal ürünlerin fiyatı 
hızla yükselmiştir. 1939 yılında 100 olan fiyat endeksi 1943 yılında 929’a 
çıktıktan sonra 1944-1945’te 560-570’e düşmüşse de çiftçiler bu fiyat artışından 
tam anlamıyla yararlanamamışlardır.29 Bu dönemde fiyatlar genel düzeyinde 
büyük artışlar olurken ucuz dövizle ithalat yapılması, mal sıkıntısı ve karaborsa 
ortamında, ithalatçılar büyük ticaret kazançları sağlamışlardır.30 Savaş yıllarında 
alınacak iktisadi önlemlerin ana çerçevesini oluşturan Milli Korunma Kanunu 
(1940) ve savaş yıllarında yürürlüğe konulan Varlık Vergisi Kanunu (1942) 
bölüşüm ilişkilerinde rantiyeci kesimin yükselmesine, genel olarak kapitalizmin 
gelişmesinin hızlanmasına ve özel olarak büyük sermayenin konumunun 
güçlenmesine neden olmuştur.

1933-1945 çevriminin azalış döneminde Türkiye İkinci Dünya Savaşına 
katılmamakla birlikte savaşın ortaya koyduğu tüm olumsuzlukları yaşamıştır. 
Savaş boyunca ekonominin tüm sektörlerindeki gerileme ile birlikte yüksek 
enflasyon, bazı kesimlerde sermaye birikiminde artışa yol açarken, toplumun 
büyük kesimini oluşturan, işçiler, küçük üreticiler, köylüler ve kamu çalışanlarının 
reel gelirleri azalmıştır. Bu dönemin etkileri Şekil 4-8’de açıkça görülmektedir. 
Bu dönemde düzey değişkenlerin yatay bir seyir izlediği (Şekil 4 ve Şekil 7), oran 
değişkenlerin ise Cumhuriyet tarihi boyunca en düşük değerleri aldığı (Şekil 5, 
Şekil 6 ve Şekil 8) görülmektedir.

Savaş döneminde sanayinin geliştirilmesi ile ilgili plan ve program çalışmaları 
sürdürülmüştür. Bu çabaların sonucu “ 1945 Geniş Plan Taslağı” olarak ortaya 
çıkmış, söz konusu taslak İBYSP’nın uygulanamayan projelerinin çoğunu da 
içermiştir. Taslak özellikle Türkiye’nin ithal ettiği her şeyi yurt içinde üretme isteğini 
açığa vuran bir öz-yeterlilik anlayışını yansıtmıştır.31 Diğer bir deyişle, taslak savaş 
öncesi başlatılmış olan ithal ikamesine dayalı sanayileşme stratejisini sürdürmeyi

28 Kazgan (2005) s.78.
29 William M. Hale (1981). Political and Economie Development o f  Modern Turkey, Great

Britaiıı.St. Martin’s Press, s.63.
30 Tezcl (1982) s. 162.
31 Tezcl (1982) s.288.
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amaçlamıştır. Plan 610 milyonu dövizle olmak üzere 1345 milyon TL finansman 
gerektirmesi nedeniyle daraltılmış ve yeni bir plan hazırlanmıştır. İvedi Plan olarak 
adlandırılan ve Etibank ile Sümerbank’ın öncelikle uygulaması gereken projeleri 
kapsayan bu plan Başbakanlığa 1945 yılında sunulmuştur. Bununla birlikte savaş 
sonrası dünya siyaset ve ekonomisinde büyük değişiklikler olmuştur. 1830'lardan 
beri süren İngiltere Hegemonyası’nm yerini ABD Hegemonyası almıştır. 
Hükümetin bu yeni dünya sistemi içerisinde İvedi Plan için gereken dış finansmanı 
bulması zorlaşmıştır. Bunun üzerine daha sonra Vaner Planı olarak adlandırılan 
yeni bir plan hazırlanmıştır. Söz konusu plan İBYSP’nın tersine zirai kalkınmaya 
öncelik vermiştir. İmalat sanayinde ise ağırlık pamuk, yün ve kenevir gibi tarımsal 
ürünleri kullanacak projelere verilmiştir. Söz konusu plan isim belirtilmeden 1950 
sonrası Demokrat Parti (DP) tarafından uygulanmıştır.32

Türkiye’nin 1930-1946 yılları arasında ihracat ile ithalat arasındaki dengeyi 
sağlayabilen ve (1938 yılı hariç) dış ticaret fazlası olan bir ekonomik yapıya 
sahip olduğunu not etmemiz gerekmektedir. 1946 sonbaharında Türkiye’nin dış 
ticaret politikasında serbestleşme doğrultusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 
Örneğin, büyük bir devalüasyonla TL’nin dolar karşısındaki değeri 131 kuruştan 
280 kuruşa düşürülmüş, bunun yanı sıra ithalat kısıtlamaları gevşetilmiş, özellikle 
serbest dövizle ithal edilecek malların listesi genişletilerek, listeye giren malların 
sipariş ve ithalatında kontenjan uygulaması kaldırılmıştır. Devalüasyonla birlikte 
ithal mallarının fiyatı yükselmiş olmasına karşın yoğun bir ithalat talebi belirmiştir. 
İhracatta artış olmamasına karşılık, ithalattaki hızlı tırmanışla dış ticaret dengesi 
1947’de 21 milyon dolar, 1948’de 78 milyon dolar, 1949’da 42 milyon dolar 
açık vermiştir.33 1947 yılından başlayarak, Truman Doktrini ve Marshall Yardımı 
şemsiyesi altında dünya ekonomisi ile farklı bir eklemlenme biçimine geçilmiştir. 
Bu yeni dönemde oluşan dış ticaret açığı dış dünyadan sağlanan borçlanma ve 
dış yardım yoluyla finanse edilmiştir. Böylece dış ticaret dengelerini sağlayarak 
büyüyebileceği önceki yılların deneyimi ile kanıtlanmış olan ulusal ekonomi, 
dış açık vermeden birikim sürecini sürdüremeyen, ithalat ihtiyacının giderek 
artan bir bölümünü dış kaynaklarla karşılayan bir yapıya dönüşmüştür. Bu yapı 
içerisinde gittikçe artan dış ticaret açıklan yaratılmış, zamanla kronikleşmiş ve 
iktisat politikaları bu kısıt altında şekillenmiştir.34

Savaşın sona ermesi ile birlikte seferberlikten dönen işgücünün üretime 
katılması ve hava koşullarının da olumlu katkısıyla tarımsal üretimde 1946 
yılında yüzde 54,2’lik bir artış sağlanmıştır. 1948 yılından itibaren Marshall 
Yardımı çerçevesinde Türkiye traktör ithal etmeye başlamış, traktör kullanımının

32 İlhan Tekeli, ve Selim İlkin (1974). Savaş Sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma
Planı, Ankara.O.D.T.Ü. Yayını, s.24.

33 Sönmez (1998) s.66.
34 Korkut Boratav (1984b). “Dünya Ekonomisi, Türkiye ve İktisat Politikalan”, Türkiye’de ve

Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, İstanbul. Yurt Yayınları, s.260.
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yaygınlaşması tarımsal üretimin önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. 
1950’de 14,5 milyon hektar olan ekili arazi alanı, 1954’de 19,6; I956’da 22,4 
milyona ve 1960’da 23,2 milyona ulaşmıştır.35 Kore Savaşının tarımsal ürünler 
üzerinde yarattığı spekülasyonun etkisiyle tarımsal ürün fiyatları artmış, fakat 
bu artış 1953 yılında sona ermiştir. Kore savaşı nedeniyle ABD ve Kanada’nın 
kendi ürettikleri tahılı stok etme yoluna gitmeleri fiyatları arttırırken savaşın sona 
ermesiyle söz konusu stoklar piyasaya sürülmüş ve tarımsal ürün fiyatlarında 
ciddi düşüşler yaşanmıştır.36 Bu durum 1950’li yılların başlarında Türkiye lehine 
gelişen dış ticaret hadlerindeki olumlu gidişatın sonu olmuş ve Türkiye’nin 
ihracat gelirleri düşmüştür. İktidara gelen Demokrat Parti (DP), durağanlaşmış 
fakat gelişmesi ve kalkınması gereken ekonomiyi harekete geçirebilmek için para 
arzını ve kamu harcamalarını arttırmayı sürekli bir politika haline dönüştürmüştür. 
Tarımı destekleme politikalarının yaygın bir biçimde kullanıldığı bu dönemde 
hükümet bütçe açıklarını Merkez Bankası kaynaklarından finanse etmiştir. Bu da 
kaçınılmaz olarak enflasyon artışına yol açmıştır.

1946-1961 çevrimi 1953 yılında tepe noktasına ulaşmıştır. 1954 yılında 
hava şartlarının kötü gitmesi tarımsal üretimde yüzde 14 ’ltik bir düşüşe neden 
olmuştur. Sanayinin yüzde 9,2 hizmetlerin yüzde 3,6 büyümesine karşılık 
ekonomi yüzde 3 küçülmüştür. 1955 yılından 1961 yılına kadar tarımsal üretimin 
büyümesi yüzde 9,8 olurken, sanayi üretimi ara ve yatırım malları ithalatındaki 
tıkanıklar nedeniyle dalgalı bir seyir izlemiş ve yıllık ortalama büyüme hızı 
yüzde 4,7 olmuştur. 1950-1952 arasında ithalat yüzde 100, ihracat ise yüzde 37 
artmıştır. Böylece, 1952’de dış ticaret açığı aynı yılın ihracat gelirlerinin yüzde 
50’sini aşmış, yoğun bir ödemeler dengesi bunalımına girilmiştir.37 İhracatın 
ithalatı karşılama oranı 1952’de yüzde 65, 1953’te yüzde 74 ve 1954’te yüzde 
70 olarak gerçekleşmiştir. Sürekli hale gelen açıklar, dış yardım ve kredi sağlama 
konusunda yaşanan güçlükler 1954 yılında korumacı bir dış ticaret rejimine 
geçilmesine neden olmuş, ancak dış ticarette oluşan açıklar dönem boyunca 
varlığını sürdürmüştür. Dönemin ikinci yarısında büyüme oranlarının düşmesi 
ve dış ödemelerin gittikçe ağırlaşan bir sorun haline dönüşmesiyle ekonomide bir 
dizi istikrar kararlarını da içeren 1958 devalüasyonu gerçekleşmiştir.

Türkiye Ekonomisi 1950’lerin sonunda sürüklendiği kriz sonucu 1960’ların 
başlarından 1970’lerin sonuna kadar devam edecek yeni bir iktisat politikası 
uygulamasına geçmiştir. 1962-1982 çevrimi dünya ekonomisinin dördüncü 
uzun dalgasının yükseliş aşamasının sonlarında vc azalış aşamasının başlarında 
gerçekleşmiştir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu uzun dalganın yükseliş aşaması 
1960’ların sonu ve 1970’lerin başında sona ermiş olmasına rağmen Türkiye 
dış finansman olanaklarını sonuna kadar zorlayarak yükseliş aşamasını 1976
35 Doğan Aveıoğlu (1971) Türkiye'nin Diizeni, Ankara. Bilgi Yayınevi (Cilt 2, 5.Baskı), s402.
36 Yerasimos (1976) s. 1355.
37 Sönmez (! 998) s.66.

Bilsay Kuruç’a Armağan 1173



yılına kadar sürdürebilmiştir. Şekil 4 ’te LnY’deki kırılma 1978 yılı olarak 
belirlenmişken, Şekil 7 ve Şekil 8 PotY ve PotY’nin büyümesinde 1974 yılında 
bir kırılmaya işaret etmektedir. 1962-1976 yılları arasında GSYİH ortalama 
olarak yüzde 6,19’luk bir artış kaydetmiştir. Bu artışın ardındaki temel kaynak 
sanayi üretimindeki artıştır; sanayi üretimi bu dönemde ortalama yüzde 9,17’lik 
bir artış hızını yakalamıştır.

1962-1977 yılları, planlamaya dayalı ve ithal ikameci bir sanayileşme 
stratejisinin izlendiği dönemdir. Bu dönemde uygulanan sanayileşme modeli 
çerçevesinde dayanaklı tüketim mallarından başlayarak ve ona bağlı temel ara 
mallarında da ithal ikamesi süreci kamu kesiminin katkısıyla gerçekleştirilmiştir. 
Ekonominin ithal girdi bağımlılığını zaman içinde azaltacak ve kronikleşen dış 
ticaret açıklarına son verecek gibi görünen bu sanayileşme biçimi, tam tersi 
bir yönde ekonominin ithalata bağımlılığını arttırmıştır. Bu olgunun ardında 
ithal gereksinimleri yüksek olan dayanaklı tüketim malları sektöründeki hızlı 
büyümenin doğrudan ve dolaylı ithal gereksinimini arttırması bulunmaktadır. 
Bununla bağlantılı olarak ve aynı derecede önemli bir diğer etken, yatırım malları 
kesiminde sağlanan ilerlemenin ara malları kesiminde sağlanan ilerlemenin 
gerisinde kalması ve bu nedenle yüksek bir yatırım artışının aşırı bir ithalat 
faturası gerektirmesidir.38

1960’h yıllar boyunca ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68 civarında 
gerçekleşmiştir. Bu oran 1962’de ve 1963’te sırasıyla 61,3 ve 53,5 olarak 
gerçekleşmiştir. 1962’de241 milyon dolardan dış ticaretaçığı, 1963’te 320 milyon 
dolara çıkmıştır. Bu açıklar 1962’de 14 gelişmiş ülke hükümetlerince oluşturulan 
konsorsiyumun verdiği borçlarla kapatılmaya çalışılmıştır. Bu konsorsiyum, 
1970’lere kadar borçlanılan temel kaynaklardan biri olmuştur. 1960’lann 
sonlarında ise devalüasyon ve dış ticaret rejiminin serbestleştirilmesi yönündeki 
baskılar yoğunlaşmıştır. 1970’te IMF destekli bir program çerçevesinde yüzde 
66’lık devalüasyonu da içeren bir ‘önlemler paketi’ yürürlüğe konulmuş, alınan 
önlemlerle birlikte dışarıdan 950 milyon dolarlık borç sağlanmıştır. 1970’te yapılan 
Cumhuriyet tarihinin üçüncü büyük devalüasyonuyla birlikte TL’nin resmi değeri 
bir ölçüde gerçek değerinin de altında düşmüş, devalüasyonun etkisiyle ihracat 
artmış ve işçi dövizi girişleri hızlanmış, dolayısıyla cari işlemler açığı daralmıştır. 
Ancak bu ‘bahar’ 1973 ’te 2 milyar dolara varan rezerv birikiminin, izleyen yıllarda 
erimesiyle sona ermiştir. 1975 yılına gelindiğinde ödemeler dengesi yeniden açık 
vermeye başlamış, bu kez konsorsiyum kredileriyle yetinilmeyip banker kredisi, 
dövize çevrilebilir mevduat gibi kısa vadeli kredilere de başvurulmuştur. Böylece 
1962’de 830 milyon dolar, 1975’te 4,8 milyar dolara ulaşan dış borçlar, 1977 
sonunda 3,2 milyar doları dövize çevrilebilir mevduat borcu olmak üzere, 11,5 
milyar dolara çıkmıştır.39
38 Boratav (2003) s. 120.
39 Sönmez (1998) s.74.
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1977’dcn başlayarak Türkiye ekonomisinin içine sürüklendiği bunalımın 
en önemli yapısal göstergesi ithalatı karşılayacak boyutta döviz kazanma 
yeteneğinden yoksun olması; kısacası kronikleşen dış ticaret açıklan olmuştur.40

1950-1980 döneminde üç kriz ve bunu takip eden üç istikrar programı 
uygulaması yaşanmıştır. 1958 krizinde yerli paranın dolar karşısındaki değeri 
3 mislinden fazla düşürülmüştür. İkinci kriz yılı 1970’tir. 10 Ağustos 1970’de 
bir önceki istikrar politikası uygulamasına benzer biçimde yerli paranın dolar 
karşısındaki değeri yüzde 66 düşürülmüştür. Bu alt dönemde oluşan üçüncü kriz 
1977-1980 yıllarında yaşanmış ve istikrar programı uygulaması üç aşamada 
gerçekleştirilmiştir; 1 Mart 1978 ve 12 Haziran 1979’da yerli paranın değeri 
iki kez yüzde 30’a yakın oranlarda devalüe edilmiştir. Uygulamaya konulan bu 
iki istikrar programının ekonomiyi içine sürüklendiği krizden kurtaraınaması 
üzerine 24 Ocak 1980’de yerli paranın değerini yüzde 100’e yakın düşüren ve 
çok daha keskin önlemler içeren üçüncü bir istikrar kararları paketi uygulamaya 
konulmuştur. Bu üçüncü istikrar kararları paketinin uygulanabilmesi ancak 12 
Eylül 1980’deki askeri müdahaleden sonra mümkün olmuştur.41

24 Ocak 1980 tarihinde açıklanan ve 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle yürürlüğe 
konulan politikalar önceki ithal ikameci dönemlerden yapısal bir kopuşu ifade 
etmektedir. 24 Ocak 1980 tarihinde açıklanan istikrar paketinin geçmiştekilerden 
temel farkı, kısa vadeli ekonomik istikrarın ötesinde serbestleşme ve dışa açılma 
ekseninde kapsamlı ve uzun vadeye yayılmış bir yapısal uyum/dönüşüm programı 
öngörmesidir.42

24 Ocak 1980 kararları, kur politikasını ekonomi politikasının temeli haline 
getirmiştir. Ekonomi politikasının diğer eksenindeyse serbest ve yüksek faiz 
politikası yer almıştır. Model ihracat sektörünü ön plana çıkarmıştır. Programın 
temel politikasını oluşturan kur politikası, ihracat sektörünü özellikle sanayi ürün 
ihracatını özendinniştir. Ayrıca yeni teşvik önlemleri ve yeni vergi iadesi uygulaması 
yanı sıra, ihracat için ayırt edici olarak uygulanmaya başlanan kredi politikası da 
daraltılan iç talebi ihracata yöneltmiştir. İhracatta oluşturulan bu yeni yapı tümüyle

40 Boratav (1984b) s.258.
41 Tekeli (1984) s.232.
42 Sinan Sönmez (2009). “Türkiye Ekonomisinde Neoliberal Dönüşüm Politikaları ve Etkileri”, 

Nergis Mütevellioğlu, ve Sinan Sönmez (der.), Küreselleşme, Kriz ve Türkiye'de Neoliberal 
Dönüşüm, İstanbul. Bilgi Üniversitesi Yayınları, s.26.
Yapısal uyum politikalarının tasarımı öncelikle OECD ve Dünya Bankası çevreleri tarafından 
yapılmıştır. Öneriler şu şekilde sıralanmaktadır, (a) esnek döviz kurunun benimsenmesi, 
(b) ekonominin uluslararası rekabete açılması, (c) kaynakların dayanıklı tüketim mallan 
sektöründen, ihracata yönlendirilecek ve teşvik edilecek dayanıksız tüketim mallan sektörüne 
aktarılması ve bu sektörde özellikle dokuma, hazır giyim ve gıda sanayine ağırlık verilmesi, 
(d) ücretlerin sınırlandırılması, tarımsal desteklemenin azaltılarak zamanla tasfiye edilmesi 
ve tarım sektörünün vergilendirilmesi, (e) devlet müdahalesinin vc düzenleyiciliğinin en alt 
düzeye çekilmesi, (0 yabancı sermayenin teşviki yönünde düzenlemeler yapılmasıdır (Sönmez, 
2009, s.27).
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parasal önlemelere dayalı olarak ortaya çıkmaktadır. İhracatı özendirilen mallar, iç 
talebi fiyat mekanizmasıyla sınırlanan mallardan oluşmuştur.4’

Fiyat mekanizmasının, emek piyasası hariç, tüm ekonomi için işlerliğini kabul 
eden 1980 programı bu yaklaşımı ile 1958, 1970 ve 1977-78 programlarından 
önemli ölçüde ayrılmaktadır. Ekonomide genel dengelerin yeniden kurulmasında; 
kaynaklar-harcamalar, yatırım-tasarruf ve dış dengede, fiyat mekanizmasının 
işleyişine bırakılan faiz ve kur politikalarının aktif ve tayin edici elemanlar 
olması 1980 programının görünen en büyük ve temel özelliğidir.44 Bu kararlardan 
öte 24 Ocak 1980 kararları sadece bir istikrar tedbirleri süreci değildir. 
Planlama dönemlerinde yerleşmiş olan göreli fiyat yapılarının (ücret, kur, faiz, 
sübvansiyonlar) alt üst olduğu ve dolayısıyla üretim ve tüketim deseni ile gelir 
dağılımının yeniden oluştuğu bir süreçtir.45 24 Ocak Kararları Türkiye’nin 
kapitalist dünya ile yeni bir bütünleşme biçimine geçiş programının oluşturulduğu 
bir dönüm noktası olmuştur.46 24 Ocak Kararlarını yürürlüğe koyan zihniyet, 
kemer sıkma ve serbestleşme politikaları, sloganlar ve siyasi güç yardımıyla 
“bundan başka çizgi olamaz” inancını yaygınlaştırmaya yönelmiştir.47

1980’den günümüze Türkiye ekonomisinde önemli politika kararlarının alındığı 
ve ciddi krizlerin yaşandığı başlıca yıllar şunlardır. 1988 krizi ve 1989 finansal 
serbestleşmeniıı sağlanması, 1994 krizi, 1998 IMF ile yakın izleme anlaşmasının 
imzalanması, 2000/2001 krizi ve 2007/2008 dünya bunalımı. Şekil 9a’da Türkiye 
ekonomisinde 1980’den günümüze gerçekleşen çevrimler gösterilmiştir.48 Şekil
43 Nafiz Ekzcıı (1984). “ 1980 Stabilizasyoıı Paketinin 1958, 1970 ve 1978-1979 Paketleri ile 

Karşılaştırmalı Analizi”, Türkiye'de ve Dünyada Yaşanan Ekonomik Bunalım, İstanbul.Yurt 
Yayınları, s. 169-170.

44 Ekzen (1984) s. 177.
45 Nazım K. Ekinci ( 1998). “Türkiye’de 1980 sonrası Kriz Dinamikleri ve İntibak Mekanizmaları”, 

Toptum ve Bilim, S .7 7 .S .  10.
46 Gürel Tüzün (1986). “Ekonomik Bunalım ve 24 Ocak Kararları Üzerine”, İş Bitiren Ekonomi: 

Liberalizm, Devlet Müdahalesi ve 24 Ocak Kararları, İstanbul. Bilim ve Sanat, s.55.
47 Bilsay Kuruç (1985). “Önsöz”, Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler, Türkiye Ekonomisi 

1980-1985, İstanbul. Bilgi Yayınevi, s.7.
Ayrıca Kuruç, (1985, s.22-23) 1980 modelinin üretim dünyasına bambaşka tercihler getirmeye 
yöneldiğini ve bu tercihlerin Türkiye ekonomisini sanayileşmekten uzaklaştıran tercihler 
olduğunu belirtmiştir. Kuruç (1985), 1980’den sonrası için iki noktaya dikkat çekmiştir; 
"Bunlardan birincisi, üretim dünyası içinde imalat sektörünün en ciddi üretim ve yatırım 
kayıplarına uğrayan yer oluşudur. İkincisi, gitgide daha geri teknoloji noktalarına yönelen 
tercihlerin ekonomi ile ilgili kararlarda ağır basışıdır. Yurt içindeki bilgi birikimini korumak 
ve özendirmek bir yana, dışarıdan ikinci el eskimiş teknoloji almak için teşvikler düzenlemek, 
büyük ölçekli üretimden küçük ve basit üretim birimlerine yönelmek, işgücünü makine, bilgi 
ve nitelik isteyen işlerden basit ve niteliksiz işlere kaydıracak bir takını politikalar tasarlamak, 
Türkiye’de bir büliin halinde ilk kez 1980 modeli ile ortaya çıkmıştır” .

48 1980-1988 dönemine ilişkin çeyrek dönemlik GSYİH serisi TUİK tarafından hesaplanmış fakat 
yayınlanmamıştır. Bu veriler Yıldırım (1999, Çevrim Kuramları ve Türkiye Ekonomisinde 
İktisadi Dalgalanmalar) çalışmasında 1980 sonrası çevrimlerin belirlenmesi için kullanılmıştır. 
Burada ise eğilimleri yakalayabilmek için TUİK tarafından yayınlanmış olan iki seri 
birleştirilmiştir. Cari fiyatlarla yayınlanan 1980(1 )-2007(3) eski seri ve 1998( 1 )-2010(4) yeni
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incelendiğinde, Türkiye ekonomisinin 1977 yılından beri devam eden gerileme 
süreci 1984(4)’teki dip noktasıyla sona ermiştir. Bu dip noktasını takiben ekonomide 
yaşanan genişletici politikalar ve ücretler üzerindeki baskının gevşemesi, 1987 
yılında gerçekleşen erken seçim sonucu iç talepte canlanma ortaya çıkmıştır. 
Ekonomi bu bahar havasında 1987(4)’de zirve noktasına ulaşmıştır.

Şekil 9: Çeyrek Yıllık GSYİH’daki Dalgalanmalar ve Kırılmalar, 1980-2010 
(a) GSYİH, Potansiyel GSYİH ve Çıktı Açığı

G S Y İ H  --------P o tG S Y İH  — — Ç I K T I  A Ç IĞ I

(b) Çeyrek Yıllık GSYİH’daki Kırılmalar

Kırılma Yılları: 1985(1), 1994(1), 1996(3), 2000(4), 2008(2). Yüzde 95 Güven Aralığı: 
1984(2)-87(1), 1993(4)-94(2), 1996(2)-96(4), 2000(3)-2001(l), 2008(1 )-2008(4)

seri öncelikle İTO (1987=100) fiyat endeksiyle defi a te edilmiştir. Serilerdeki ortak yılların 
ortalama eğilimleri yakalanarak seri 1980( 1 )-2010(4) dönemi için oluşturulmuştur.
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1981-1982 ve bunu izleyen 1983-1987 arası dönemin iktisat politikaları 
açısından temel özelliği, ücretlerin düşürülmesi yoluyla yurtiçi talebin daraltılarak, 
yurtdışı pazarlara ihraç edilecek bir artık yaratılmasıdır. Reel ücretler, askeri 
darbe yönetiminin sendikal hareketleri yasaklaması ve emek örgütlenmeleri 
üzerine getirilen yasal kısıtlamalar nedeniyle hızla gerilemiştir. Voyvoda ve 
Yeldan (2001 )’de Türkiye özel imalat sanayi reel ücret trendinin 1950-80 yılları 
arasında yılda ortalama yüzde 1,7, reel işgücü üretkenliği trendinin ise yılda 
ortalama yüzde 2,4 geliştiğini vurgulamaktadır. 1980 sonrasında ise reel ücret 
trendi yepyeni bir platoda sabit ortalama veren bir salınım izlerken, reel üretkenlik 
artışı sürmüştür. Türkiye’de askeri rejim ve sonrasında da Özal Hükümetlerince 
yönlendirilen politikalar emeğin kazanımlarını sürekli geriletirken, ücretlerin de 
işgücü üretkenliğindeki gelişmelerden kopartılması sonucunu doğurmuştur.49 Bu 
dönemde, Ücretli emeğin imalat sanayi katma değeri içindeki payı, özel sektörde 
yüzde 27,5’ten 1987’de yüzde 17’ye; kamu sektöründe de yüzde 25’ten yüzde 
13’e gerilemiştir.50

49 Aktaran Erinç Yeldan (2002). “Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkinma Söylemi 
Üzerine Değerlendirmeler”, Erişim:http:/Avww.bilkent.edu.tr/~yeldane/Praksis-2002.pdf. 
Yukarıda da belirtildiği gibi 1980 sonrası, önceki dönemde yerleşmiş bulunan bölüşüm 
ilişkilerinin kökten bir dönüşüme uğradığı bir dönem olmuştur. 1962-1976 döneminin halkçı 
bölüşüm politikaları geniş halk kesimlerinin göreli durumlarını düzeltmiştir. Dönem boyunca 
tarım sanayi fiyat ilişkileri tarım lehine dönmüştür. 1963 yılından itibaren yaygınlaşan sendikal 
hareket ve grev hakkıyla desteklenen bir toplu sözleşme rejimi içinde oluşan işçi ücretleri (12 
Mart 1971 ve izleyen iki yıl dışında) reel olarak artmıştır. Bununla beraber ithal ikamesinin 
getirdiği koruma rantlarından hizmetler kesimi yararlanmıştır. Bu dönemde sınaî kalma 
değerden ücretlerin aldığı pay 1963-1964 ‘teıı 1972’ye kadar sürekli gerilemiş ve yüzde 
3 l ’dcn yüzde 25’iıı altına düşmüştür. 1973’ten itibaren sanayi sektörü içindeki eınek-sermaye 
mücadelesi, sendikal hareketin militanlaşmasına paralele olarak keskinleşmiş; ücretlerin payı 
her yıl artarak 1976’da yeniden dönem başındaki durumuna ulaşmıştır (Boratav, 2003, s. 136- 
139).

50 Ahmet H. Köse ve Erinç Yeldan (1998).”Dışa Açılma Sürecinde Türkiye Ekonomisinin 
Dinamikleri: 1980-1997”, Toplum ve Bilim, S.77, s.50-53.
Bu sürece koşut olarak özel imalat sanayinin kâr oranlarını temsil eden mark-up oranı ise yüzde 
3 l'd en  yüzde 38’e çıkmıştır. 1989 sonrasında reel ücretler neredeyse iki misli artarken, özel 
sermaye gelirlerinde bir gerilemenin söz konusu olmadığı, tersine mark-up güvencesiyle özel 
imalat sanayinde kârlılığın korunduğu görülmektedir. Nitekim ortalama mark-up oranları 1989- 
1993’te yüzde 39.6’ya, 1994 krizi koşullarında ise yüzde 47’ye fırlamıştır (Köse ve Yeldan, 
1998, s.50-53).

1 1 7 8 Bilsay Kuruç’a Armağan



Şekil 10: Potansiyel GSYİH’daki Kırılmalar 
(a) Potansiyel GSYİH’deki kırılmalar

Kırılma Yılları: 1983(4), 1989(1), 1992(1), 1995(3), 1998(3), 2002(3), 2007(1) Yüzde 
95 Güven Aralığı: I983(3)-84(1), 1988(4)-89(2), 1991 (4)-92(2), 1995(2)-95(4), 1998(2)- 
98(4), 2002(2)-2002(4), 2006(4)-2007(2)

(b) Potansiyel GSYİH’nın Büyümesindeki Kırılmalar

Kırılma Yılları: 1983(4), 1988(4), 1991(4), 1998(4), 2002(3), 2007(1) Yüzde 95 
Güven Aralığı: 1983(3)-84(1), 1987(3)-89(1), 1991(3)-92(1), 1998(3)-99(l), 2002(2)- 
2002(4), 2006(4)-2007(2)
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Kırılma Yılları: 1990(1), 1994(1), 1996(3), 2000(4), 2004(2), 2008(2) Yüzde 95 
Güven Aralığı: 1985(3)-92(4), l993(3)-94(4), 1996(2)-97(1), 2000(1 )-2001(l), 2003(4)- 
2005(1), 2007(3)-2009(2)

Kaytancı (2008) ve Lopcu, Kaytancı ve Ateş (2010) işgücü verimliliği ve saat 
başı reel ücret ilişkisini toplam imalat sanayi, özel kesim ve kamu kesimi için ayrı 
ayrı incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar Şekil 12’de verilmiştir. Şekil 12 imalat 
sanayi için marjinal verimlilikleri 1963-1998 yılları için tahmin etmekte ve yüzde 
99 güven aralığını saat başı reel ücretlerle karşılaştırmaktadır. Şekil 12, toplam 
imalat sanayi için 1978, özel imalat sanayi için 1977, kamu kesimi için 1985 
yılından sonra saat başı reel ücret ile işgücü verimliliği ilişkisinin koptuğunu ve 
saat başı reel ücret ile işgücü verimliliği arasındaki makasın verimlilik lehine 
açıldığı göstermektedir. Kaytancı (2008) ve Lopcu, v.t/.(2010) imalat sanayi alt 
sektörlerinin çok büyük bir bölümü için de işgücü verimliliği ile saat başı reel 
ücret ilişkisinin ilki lehine açıldığı sonucuna ulaşmışlardır.51

1980-1988 yılları arasında GSYİH ortalama olarak yüzde 4,5 oranında 
büyümüştür. Tarım, sanayi ve hizmetler kesimindeki ortalama büyüme hızlarıysa 
sırasıyla yüzde 1,6 yüzde 6,6 ve yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu alt dönemde

5 1 Uğur B. Kaytancı (2008). Ücret Teorileri ve Türkiye İmalat Sanmimde Ücretlerin Durumu Üzerine 
Uygulama. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Kenan Lopcu, Uğur B.Kaytancı,ve Sanlı Ateş (2010). “Marjinal Verimlilik Teorisi ve Türkiye 
imalat Sanayii Üzerine Bir Uygulama”, Ç.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1). 
Şekillerin yeniden üretilmesi için verileri bizlere sağlayan Uğur Bülent Kaytancı’ya teşekkür 
ederiz.
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imalat sanayinin kapasite kullanım oranları 1980’de yüzde 55,2’deıı 1983’tc 
yüzde 60,3’e ve 1987 yılında yüzde 78,8’e yükselmiştir. 1980-1988 arasında hem 
tasarruflar hem de sabit sermaye yatırımları artmıştır. Fakat tasarruflar ve sabit 
sermaye yatırımları 1977 yılındaki seviyelerini ancak sırasıyla 1986’da ve 1988’de 
yakalayabilmiştir. Sabit sermaye yatırımları içerisinde maddi üretim sektörlerinin 
payı önemli ölçüde azalmıştır. Buna karşılık, özellikle ulaştırma ve konut gibi 
hizmetler kesiminde gerçekleştirilen sabit sermaye yatırımları artmıştır.

Bu yapı içerisinde ekonomide sağlanan ihracat artışları temelde işgücü 
ücretlerinin bastırılması, yurt içi talebin kısılması ve ihracata vergi iadesi gibi 
teşvikler sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yaşanan üretim ve ihracat 
artışları da önceki dönemde kullanılmayan âtıl kapasitelerin devreye girmesi 
sayesinde olmuştur. Ancak bu uygulama üretim ve ihracat kapasitesini arttıracak 
gerekli sabit sermaye yatırımlarının yapılmaması hatta maddi üretim sektörlerinde 
sabit sermaye yatırımlarının azalması sonucunda sürdürülebilir bir stratejiye 
dönüştürülememiştir. Yeldan (2001)’de belirtildiği gibi bu ‘yapay’ nitelikli 
yapı 1988’den başlayarak ‘siyasi-toplumsaF gerçeklerle çatışmaya başlamıştır. 
Ekonomik büyüme hızında yavaşlama, enflasyonda yükselme ve yerli paranın 
aşırı değerlenmeye başlaması ve ihracat teşviklerinin azalmasıyla birleşince 
1980 sonrası başlayan süreç tıkanmış ve Türkiye ekonomisi 1989 sonrasında 
denetimsiz finansal serbestleşme aşamasına girmiştir.52

52 Erinç Yeldan (2001). Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm, Birikim ve Biiyiime, 
İstanbul.İletişim Yayınları.
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Şekil 12: 1963-1998 Dönemi için İmalat Sanayinde Saat Başı Reel Ücret-
İşgücü Verimliliği

İm alat Sanayi (OzcI)

MPL|( t dönemi için işgücünün marjinal verimliliği, MPLu ve MPLa işgücü 
verimliliğinin yüzde 99 güven aralığının üst ve alt sınırlarını, sbu ise saat başı reel 
ücreti temsil etmektedir.
Kaynak: Uğur B. Kaytancı (2008). Ücret Teorileri ve Türkiye İmalat Sanayiinde 
Ücretlerin Dıınımu Üzerine Uygulama. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
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1989 yılında üç önemli değişiklik gerçekleşmiştir; ilk olarak iktidar partisinin 
sahip olduğu halk desteğini kaybettiği yerel seçimler sonucunda kesinleşmiş 
ve bunun sonuncunda kamu kesiminde reel ücretler ve tarımsal destekleme 
fiyatları artmaya başlamıştır. Reel ücretler verimliliğin altında kalmaya devam 
etmekle birlikte, bu yükseliş trendi Kamu Kesiminde daha belirgin olmak üzere 
Şekil 12’de görülmektedir. İkinci önemli gelişme Merkez Bankası ile Hazine 
arasında kısa vadeli avans kullanımının sınırlanmasına ilişkin bir anlaşmaya 
gidilmesi olmuştur. Bu anlaşmayla Merkez Bankasının dış varlık edinmesi para 
yaratmanın tek yolu haline gelmiştir. Diğer yandan Hazine’nin Merkez Bankası 
kaynaklarından kullanacağı kredilere sınırlama getirildiğinden iç borçlanmaya 
ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu halkayı tamamlayan son gelişme 1989 Ağustos 
ayında yayınlanan 32 sayılı kararname ve ekleri ile dış finansal serbestleşmenin 
sağlanması olmuştur.53

Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucunda ekonomide artan 
dengesizliklere ilave olarak Körfez Krizi üretim, yatırım ve fiyat bekleyişleri 
üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Krizin savaşa dönüşmesi Ortadoğu 
pazarlarının daralmasına, turizm faaliyetlerinin gerilemesine ve uluslararası 
sermaye hareketlerinin yavaşlamasına neden olmuştur. 1990 sonunda alınan 
daraltıcı önlemler, kredi faizlerinin yükselmesi ve ücret artışları gibi maliyet 
artırıcı unsurlar ekonomideki gerilemeyi hızlandırıcı bir rol oynamıştır. 1991 yılı 
sonunda erken seçim kararının alınması ile birlikte uygulanan genişleyici maliye 
politikası 1991(2)’den başlayarak 6 ay süren kısa süreli bir canlanma yaratmış ve 
bu canlanma 1992(l)’in sonuna kadar devam etmiştir (Şekil 9a). İktidara gelen 
hükümetin genişletici politikalar izlemesi sonucunda büyüme oranı artmıştır. 
Bu artışta sıcak para girişlerinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu süreç 1994 
yılına kadar sürdürülmüştür.54

Devlet, 1980 sonrasında özel sermaye birikiminin sürdürülmesi için ulusal 
gelirin yeniden dağıtımında aktif bir rol üstlenmiş, vergi düzenlemeleri, KİT’lerin 
fiyatlama stratejileri ve teşvikler gibi araçlarla bu işlevini yerine getirmiştir. 
Böylelikle 1963-1980 planlama döneminde hem yatırımcı hem de düzenleyici 
olarak etkinlik gösteren devlet, artık bu iki iktisadi görevini büyük ölçüde 
terk ederek doğrudan doğruya toplumsal gelir dağılımım düzenleyici konuma 
girmiştir. Bu süreçte ortaya çıkan kamu açıkları, 1980’lerin başında yoğun bir 
dış borç girişi ve Merkez Bankasfndan açık finansman yoluyla karşılanmıştır. 
Giderek artan dış borç stoğu ve servis yükü bir yandan ödemeler dengesi açıklarını 
artırırken diğer yandan da kamu finansman dengelerini zorlayarak 1990 sonrası 
kriz sürecinin oluşumuna yol açmıştır. 1989 sonrasında ortaya çıkan finansal

53 Ekinci (1998) s.20-21.
54 Erhan Yıldırım (1999). Çevrini Kuramları ve Türkiye Ekonomisinde İktisadi Dalgalanmalar,

Adana. Çukurova Üniversitesi Araştırma projesi, No: İ.l.B.F. 96, s. 188.
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serbestleşme ile birlikte KKBG’nin [Kamu Kesimi Borçlanma Gereği] finansman 
biçiminde de değişim ortaya çıkmış, devlet iç borçlanma senetlerinin yoğun 
olarak kullanılmasına başlanmıştır. Ekonomideki iç borç stokunu artıran bıı süreç 
ise finansal serbestleştirmenin getirdiği yüksek reel faiz, düşük reel kur (aşırı 
değerli TL) mekanizması ile uyarılan kısa vadeli yabancı sermaye (sıcak para) 
akımlarıyla sürdürülebilmiştir. Ancak, ekonominin ithalat talebini kamçılayarak, 
ödemeler dengesi açığını artıran bu gelişmeler 1994 krizinin koşullarının 
hazırlayıcısı olmuştur55. Kamu açıklarının Merkez Bankası kaynakları üzerindeki 
baskısının giderek artması ve bunun yarattığı likidite fazlası 1993(3)’te önemli 
boyutlara ulaşmıştır. Bu koşullar altında hükümetin düşük faiz uygulamasına 
yönelmesi ekonomide 1994 krizine yol açmıştır.56 1987(4)’teki zirve 1994’te 
yerini dip noktasına bırakmış ve çevrim tamamlanmıştır.

Şekil 13: Cari İşlemler Açığı ve Çıktı Açığı, 1990-2009

C A R İ  A Ç I K  -----*----  Ç I K T I  A Ç I Ğ I

Kaynak: Erhan Yıldırım, Kenan Lopcu. ve Selim Çakmaklı (2011). “An Open 
Economy New Keynesian Macroeconomic Model: The Case of Turkey”. İktisat 
İşletme ve Finans, C.26,S.301.

1994 krizi sonrasında 5 Nisan kararları alınmış ve sonrasında IMF ile Stand- 
By anlaşması yapılmıştır. Söz konusu anlaşma Temmuz 1994-Eylül 1995 
dönemini kapsamıştır. 1994 sonrasında ekonominin yaşanan krize uyum sürecinin 
ana dayanakları sıkı para politikası ve ücretlerin baskı altına alınarak yurt içi 
talebin daraltılmasıdır.57 Bu dönemde reel ücretlerin düşüş trendi Şekil 12’de de 
görülmektedir. Ekonomide kısa süren bir toparlanma döneminden sonra 1995’in

55 Köse, ve Yeldan (1998) s.48.
56 Yıldırım (1999) s. 188.
57 Yeldan (2001) s .5 1.
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üçüncü döneminden itibaren erken seçim kararı ile birlikte uygulamaya konulan 
genişleyici politikalar ekonominin yeniden büyüme trendi içine girmesine 
neden olmuştur. Büyüyen kamu açıklan ve yüksek getirinin cazibesine kapılan 
sıcak para girişleri bu genişlemenin temel belirleyicisi olmuştur.58 Uygulanan 
genişletici politikalar sonucu ekonomide 1998(4) döneminde zirve noktasına 
ulaşılmıştır. Yukarıda verilen Şekil 13, 1990-2009 dönemi için cari işlemler açığı 
ile çıktı boşluğu arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Şekil 1990 sonrası ekonomik 
dinamiklerin sermaye girişiyle yakın ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır.

Türkiye ekonomisinin 1998 sonrası yaşanan çevrimin dip noktası 2001(4)’te 
gerçekleşmiştir. 2002 sonrasında gerçekleşen çevrimin zirve noktası ise 
2008(1 )’de gerçekleşmiştir. 1998-2008 dönemi Bağımsız Sosyal Bilimciler 
(2007) tarafından “IMF Gözetiminde En Uzun Dönem: 1998-2008” olarak 
incelenmiştir.59 Bu dönem 1995-2001 çevriminin azalış aşamasıyla 2002 sonrası 
çevrimin yükseliş aşamasını kapsamaktadır. Çevrimin azalma aşamasında 
GSYİH’nm ortalama artış hızı yüzde 0,2’dir. Azalma aşamasında (1998-2001) 
tarım, sanayi ve hizmetler kesiminde gerçekleşen ortalama büyüme hızları 
sırasıyla yüzde 0,8, yüzde -1,0 ve yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir. Yükselme 
aşamasında (2002-2008) GSYİH büyüme hızı ortalama olarak yüzde 5,9 olmuştur. 
Tarım, sanayi ve hizmetler kesimindeki büyüme hızları sırasıyla yüzde 2,2, 6,4 
ve 6,8 olarak gerçekleşmiştir. 1998-2008 arasındaki döneme bir bütün olarak 
bakarsak IMF gözetimindeki ekonominin ortalama büyüme hızı yüzde 3,9 olarak 
gerçekleşmiştir. Tarımsal üretimdeki büyüme hızı yüzde 1,7, sanayideki üretim 
artışı yüzde 3,7 ve hizmetler kesiminin artış hızı yüzde 4,9 olarak gerçekleşmiştir.

2001 sonrasında yaşanan büyüme, hızlı olmasının yanı sıra, benzersiz 
özellikler de taşımaktadır. Birincisi, büyüme yurtiçi piyasanın sunduğu yüksek 
getiri oranlarının cazibesine kapılan yoğun bir sermaye akışına dayanmaktadır 
(Şekil 13). 2001 sonrası dönemin ikinci özelliği ise istihdam yaratmayan büyüme 
kalıplarıdır.60 2001 sonrası dönemde ekonomide büyüme performansı ve istihdam 
yaratma kapasitesi arasındaki bağ kopmuştur. Ekonominin “istihdam yaratmayan 
büyüme” özelliğinden gittikçe ekonomik büyümenin temposunun yavaşlayıp, 
işsizliğin hızla arttığı “azalan büyüme-artan işsizlik” özelliğine geçiş sergilemeye 
başladığı görülmektedir.61

58 Yıldırım (1999) s. 196-197.
59 Bağımsız Sosyal Bilimcilcr (2007).IMF Gözetiminde On Uzun Yd, 1998 - 2008 (Farklı 

Hükümetler, Tek Siyaset), İstanbul. Yordam Kitap.
60 Erinç Yeldan (2009).”Finans Çağında Eklemlenme Kalıpları: Neoliberal Küserelleşmenin 

Çevresel Bir Ekonomisi Olarak Türkiye Örneği”, Nergis Mütevellioğlu ve Sinan Sönmez (der.) 
Küreselleşme, kriz ve Türkiye'de Neoliberal Dönüşüm, İstanbul.Bilgi Üniversitesi Yayınları, 
s. 133.

61 Bağımsız Sosyal Bilimciler (BSB),(2009). Türkiye'de ve Dünyada Ekonomik Bunalım, 2008- 
2009, İstanbul. Yordam Kitap, s.99.
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V) G enel D eğerlendirm e

Çalışmamızda Türkiye ekonomisindeki iktisadi dalgalanmalar ve GSYİH 
serisindeki kırılmalar istatistik! yöntemlerle incelenmiştir. Bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir;

Şekil 7 ’deki kırılmalar dikkate alınarak Potansiyel GSYİH’nin bir sabit, trend 
ve her bir kırılmanın sabit ve trend üzerindeki etkisini yansıtan kukla değişkenler 
kullanılarak bütün dönem için potansiyel GSYİH’daki ortalama artış hızı tahmin 
edildiğinde şu sonuçlar elde edilmiştir; büyüme hızının 1923-1930 döneminde 
yüzde 7,1, 1931 -1937’de yüzde 4,8, 1938-1946’da yaklaşık olarak yüzde sıfır,
1947-1952’de yüzde 5, 1953-1974’te yüzde 5,3, 1975-1982’de yüzde 3,7, 1983- 
1992’de yüzde 4,4, 1993-2002’de yüzde 3,5 ve 2003-2010’da yüzde 4,1 olduğu 
tahmin edilmektedir. Aynı yöntemle GSYİH’daki trend (ortalama büyüme hızı) 
1923-1931 için yüzde 7,9, 1932-1939 için yüzde 7,6, 1940-1945 için yüzde -6,5, 
1946-1978 için yüzde 5,4, 1979-2010 için yüzde 4,1 olarak tahmin edilmektedir. 
Bu analiz 1923-1929 arasındaki yeniden inşa dönemi ile 1933-1939 devletçi 
sanayileşme dönemlerinde Türkiye ekonomisinde oldukça iyi bir ilerleme 
kaydedildiğini göstermektedir. Planlı dönemin yüksek büyüme hızlarını da içeren 
1946-1978 yıllarında da hızlı sayılabilecek bir gelişme kaydedilmiştir. Ancak 
1980 sonrası ise gerek potansiyel gerekse gerçekleşen GSYİH’nın ortalama 
biiyümc hızlarının (İkinci Dünya Savaşı yılları hariç) en düşük olduğu dönemdir.

1923-1961 yılları arasındaki çevrimlerin genişleme ve daralma aşamaları 
benzer uzunluğa sahiptir. 1962-1976 yılları Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen iş 
çevrimlerinin en uzun genişleme dönemidir. 1980 sonrası dönemde iş çevrimlerin 
gerçekleşme sıklığı artmakta ve genişleme ile daralma dönemlerinin uzunluğu 
arasındaki denge daralma lehine bozulmuş olarak görülmektedir.

Çıktı açığının 1980 sonrası dönemdeki seyri ortalamanın sıfıra dönme 
eğiliminde olduğunu göstermektedir (Şekil 11). Fakat potansiyel GSYİH’daki 
artış hızının azalması bu gelişmenin gerçekleşen GSYİH artışından ziyade 
potansiyelde görülen yavaşlamadan kaynaklandığına işaret etmektedir (Şekil 
10a,b).

1952 yılından günümüze Türkiye ekonomisinde krizlerin oluşumunda 
kronikleşen dış ticaret açıklarının önemli bir rolü bulunmaktadır. 1980 öncesi 
dönemde dış açıkları finanse edebilecek kaynak bulunabildiği sürece büyüme 
sürdürülebilmiştir. Fakat dış finansman olanaklarının azaldığı yıllarda dış ödeme 
güçlükleriyle karşılaşılmış ve büyüme sekteye uğramıştır. 1980 ve özellikle 1989 
sonrası dönemde ise yabancı sermaye hareketleri, düşük döviz kuru ve yüksek 
faiz döngüsünün ekonomiye yansımasının sonucu olarak dış ticaret açıkları artma 
eğiliminde olmuştur.

1980 dönüşümü 1960 sonrası yerleşmiş bulunan bölüşüm ilişkilerini kökten
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değiştirmiştir. İmalat sanayinde ve giderek ekonominin bütününde iicret- 
verimlilik ilişkisi ikinci lehine bozulmuştur.

Genel olarak, iç dinamikler dolayısıyla yaşanan gecikmelere rağmen, Türkiye 
ekonomisinin 90 yıllık gelişim sürecinde dünya ekonomisindeki dönüşümleri takip 
etmiş olduğu ileri sürülebilir. Türkiye ekonomisinin 90 yıla yakın tarihinde 1933- 
1939 ile 1962-1976 yılları arasındaki dönemde hem sanayileşme çabasının baskın 
olduğu hem de bölüşüm ilişkilerin geniş toplum katmanları lehine gerçekleştiği 
görülmektedir. İthal ikamesine dayalı sermaye birikim modellerinde oluşan 
tıkanmaları aşmak için 1980 sonrası dönemde adım adım uygulanan neoliberal 
sermaye birikim modeli üretim, tüketim ve gelir dağılımını yeniden düzenlemiştir. 
Gelir dağılımı çalışanlar aleyhine yeniden düzenlenirken, ekonominin reel 
kesimi ile finansal kesimi arasındaki bağlar gittikçe belirsiz bir hale gelmiş ve 
reel ekonomi içinde imalat sektörü “ciddi üretim ve yatırım kayıplarına” uğramış 
ve “gitgide daha geri teknoloji noktalarına yönelen tercihlerin” baskın olduğu 
bir kesim haline gelmiştir. Bu model günümüzde ancak daha düşük büyüme 
potansiyeli, daha düşük (ve istikrarsız) büyüme oranları, yüksek işsizlik ve artan 
toplumsal eşitsizlik gibi maliyetlere katlanılarak sürdürülmektedir.
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Ingiltere isyanları Üzerine Düşünceler

Ergin Yıldızoğlu*

“Hiç kimse” beklemiyordu. “Herkes” çok şaşırdı. Sonra “herkes” aslında bu 
“ isyanların” ne kadar kaçınılmaz olduğu üzerinde anlaştı...

Ağustos’un ilk yarısında İngiltere’yi sarsan ayaklanmalardan, yağmalama, 
ateşe verme, polisle çatışma olaylarından söz ediyorum. Olaylar Londra’nın 
Totthenam mahallesinde başladı, önce Londra’nın başka bölgelerine, sonrada 
Manchester, Birmingham gibi kentlere sıçradı, ülkenin toplumsal psikolojisinde 
büyük bir sarsıntı yarattı. Bu olayların arkasındaki nedenler bir sürü yenç 
tartışmaya yol açtı, ama “kapitalizmde bireyin varoluşu” sorunuyla bu olaylar 
arasındaki bağlantılara değinen pek olmadı.

1985-2011: G eleceğe dönüş

Tottenham’da 4 Ağustos akşamı Polis Mark Duggan isimli siyah bir genci 
öldürdü. Duggan’ın ailesi 6 Ağustos akşamı cesedi teşhis etmeye giderken, 
Karakolun önünde yaklaşık 300-400 kişi toplanmıştı. Barışçı bir biçimde 
sürmekte olan protesto eylemi, Polisin 16 yaşında bir genç kızı coplaması 
üzerine aniden bir ayaklanmaya dönüştü. Polisle gençler arasında sert çatışmalar 
yaşandı, polis arabaları, bir belediye otobüsü, tarihi bir bina, alt katındaki halıcı 
dükkânı, üst katlardaki apartman daireleri yandı. Büyük mağazaların yanı sıra, 
yerel dükkânları da hedef alan yağma olayları yaşandı. Polis olayı kontrol altına 
aldığında, ana cadde adeta bir savaş alanına dönmüştü; tutuklananların sayısı 60’ı 
geçmişti.

Cumartesi günü, Twitter gibi sosyal ağlardaki haberleşmelerden olayların, 
başka mahallelere de sıçrayacağı anlaşılıyordu. Polisin bu kez çok yoğun olarak 
aldığı önlemlere karşın, Enfield, Edmonton, Waltham Cross, Brixton, Islington, 
Peckham ve hatta Oxford Meydam’mnda değişen boyutlarda, dükkânları yakma 
yağmalama, polisle çatışma olayları yaşandı. Pazartesi günü İçişleri Bakanı, 
Salı günü Başbakan tatillerini yarıda keserek Londra’ya döndüler. Salı sabahı 
TV kanalları yayılan olayları tartışıyordu, birçok gözlemci “polisin zamanında 
müdahale etmeyerek olayların yayılmasına seyirci kaldığını” savunuyordu.

Belki de, tüm maaşla çalışanlar gibi yoksullaşan, işini kaybetme tehlikesiyle, 
karşı karşıya kalan polis, basıncı kaldıramıyor, ya da medyada oluşacak 
görüntülerle, hükümet, yeni kaynakları ve önlemleri devreye sokmaya zorlamak 
istiyordu...

* Cumhuriyet Gazetesi, e-posta: ergin.yildizoglu@gmail.com
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Tottenham, Brixon 1980’lerin başında da de benzer olaylara sahne 
olmuştu. Thatcher hükümeti, ekonomideki kapasite ve çalışan nüfus fazlasını 
bir rcsesyon yoluyla temizlemeye, devletin mali krizini, halkın sırtına yıkarak 
aşmaya çalışıyordu. İşsizlik, yoksulluk artıyor, refah devleti tasfiye edilirken 
toplumsa dayanışma kurumlan, toplumsal doku çözülüyordu. İrkçılık artıyor, 
polisin siyah, göçmen gençliğe karşı tutumu sertleşiyordu. 1981 ve 1985’de 
Brixton’da, Tottenham’da ayaklanmalar patlak verdi. Geçen Cumartesi polis 
karakolunun önünde toplanan kalabalığın, Broadwater Farm adlı belediye evleri 
kompleksinde başlayan bir protesto yürüyüşün ürünü olması bölgede ortak bir 
toplumsal hafızanın varlığına da işaret ediyordu. 1985 yılında isyan, siyah bir 
gencin tutuklanmasından sonra evine yapılan baskında yere düşen annesinin kalp 
krizi geçirerek ölmesinin ardından Broadwater Farm’da, patlak vennişti.

O günden bugüne, Tottenham’ın nüfusu daha da arttı, gelen göçmenlerle 
toplumsal yapısı daha da karmaşıklaştı. Şimdi, ekonomik kriz, bu kadar dar 
bir alana sıkışmış, bu kadar yoğun bir genç nüfusu, gittikçe artan yoksullukla, 
işsizlikle, Gençlik Kulüpleri gibi kuramların kaynaklarım keserek dayanışma 
ağlarını ve toplumsal dokuyu çözerek vuruyordu. Çete ve silah kültürü tek 
dayanışma ağı, güvenlik kurumu olarak, uyuşturucu, gangsterlik, tek gelir kaynağı 
olarak yükseliyor, patlamaya hazır bir karışım yaratıyor, yoksulluk günlerinde 
isyanlar artıyor...

Giriş paragrafında değindiğim gibi, “olayların” geçmişi, ayrıntıları medyada 
etraflıca tartışıldı. Bu yüzden ayrıntıları üzerinde durmak yerine, bu olayları fırsat 
bilerek kapitalizmde yaşıyor olmanın sorunları üzerinde düşünmeyi denemek 
istiyorum.

Kapitalist toplumda “ varoluşun”  koşullan
Kapitalizm, meta üretiminin çok özel bir aşamasıdır. Bu aşamada artık 

doğrudan üreticilerin işgücü (yaşam enerjisi) de piyasada alınıp satılan bir 
meta haline gelmiştir. Bu aşamadan üretim araçlarının sahibi olan sınıf ya da 
kuruın(şirket, devlet), iş gücünü, belli bir ücret karşılığında, belli bir süre için 
satın alır, üretim araçlarıyla bir araya getirerek, artık-değer üretmek üzere 
hareket geçirir.

Üretim araçlarına, dolayısıyla kendi gereksinimlerini kendi emekleriyle 
karşılama olanağına sahip olmayan doğrudan üreticiler, beslenme, barınma, 
çocuk yapma ve yetiştirme gibi gereksinimlerini, aldıkları ücretle satın aldıkları 
mallarla karşılarlar.

Bu basitleştirilmiş modelle, adeta stilize ederek betimlediğim kapitalist üretim 
tarzı, varlığını sürdürebilmek için doğrudan üreticilerin (işçilerin) bu koşulları, 
doğal ve tek olanaklı koşullar olarak kabul etmesini sağlayan bir ideolojik 
(simgesel) sisteme, üretim araçlarının özel mülkiyetini korumak için de bir siyasi
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aygıta (devlete ve hukuka) sahip olmak durumundadır. Bu iki alanın kesiştiği 
yerde tabii ki daha karmaşık örneğin, Althusser’in “Devletin İdeolojik aygıtları”, 
Theodore Adorno’nun “Kültür Endüstrisi” olarak nitelediği yapılanmalar, 
Gramsci’nin “Hegemonya” kavramıyla (ve ona ilişkin başka kavramlarla) işaret 
ettiği ilişkiler de söz konusudur.

Kendimizi sınırlayarak, bu basit model üzerinden bakınca, kapitalist üretim 
tarzı ve onun yeniden üretim ilişkileri içinde, kapitalist, işçi, tüketici, yönctici, 
“gangster” ve isyancı gibi varoluş alanları olduğunu görebiliriz. Bu alanlardan 
birinde var olamayan bir birey, kapitalist toplumun içinde yaşamaya devam 
edecek olsa bile, varlığının derecesi (yeğinliği) son derecede düşük, neredeyse 
lark edilemez bir düzeyde olacaktır. Diğer taraftan olağan zamanlarda kapitalistin 
varoluşunun yeğinliği, işçininkindeıı, siyasi kriz savaş döneminde yöneticininki 
kapitalistten yüksek olacak, devrimci dönemlerde işçinin (proleteryanın) toplum 
içindeki varoluşunun yeğinliği hızla artarak başat konuma yükselebilecektir...

Bedensel olarak var olsa bile, varoluşunun yeğinliği son derecede düşük olma, 
toplumun içinde bir fark edilemez olma durumunun, en “saf” örneğini, sokakta 
yaşayan evsiz, kimliksiz insanlarda görebiliyoruz. Bunlar, MeksikalI yönetmen 
Alejandro González Iñárritu’nun Amores Perros (Sanırım Türkiye’deki adı 
“Paramparça”) başlıklı filminin son öyküsündeki El Chivo isimli karakteri 
gibi sokaklarda insanların (kapitalizmin araççı mantığının egemenliği 
altındaki insanların) gözleri önünde ama o insanlar açısından, bir işleve sahip 
olmadıklarından, farkına varılmayan varlıklar olarak yaşarlar. Bu özelliğinden 
dolayı, El Chivo aslında ideal bir kiralık katildir. Cinayetlerini ortalıkta 
gerçekleştirir sonra yürüyüp gider. Kimse onu ne fark eder ne de anımsar... 
Çünkü o, aslında kapitalizmin o mekânında “yoktur” ...

Bu olağan üstü ve “sa f ’ örneği bir sıfır noktası olarak düşünerek bir kenara 
bırakırsak, işini kaybeden bir işçinin, üretici olma konumunu kaybederek 
varoluşunun derecesinde belirgin bir azalma yaşayacağını, bu anlamda bir kimlik 
krizi olasılığıyla karşı karşıya kalabileceğini görebiliriz. Kapitalizmin, işsizlik ve 
çeşitli sosyal yardım ödenekleriyle en azından bu, işsiz kalmış bireyin tüketici 
olmaya devam etme konumunu koruyarak, varoluşunu kapitalist mekân içinde 
tutmaya, iş yaratma kapasitesiyle onu yeniden üretici konumuna çekmeye 
çalıştığını biliyoruz. Ama kriz dönemlerinde hem işsiz kalanların yeniden iş 
bulma olanağı, hem de tüketici olma konumunu koruyan sosyal yardımlar lıızla 
azalıyor. Salt bu durum bile ekonomik kriz dönemlerinin beraberinde, toplumda 
“yok olmaya” başlamanın gerginliğiyle, aile yapılarını yıkan, libido düşüşlerine, 
derin depresyonlara yol açan kimlik krizlerini tetiklediğini de görüyoruz.

Ama kapitalizmde, yukarda değindiğim gibi, başka varoluş, dolayısıyla kimlik 
konumları da var. Bunlardan biri, tüketim araçları elde etmenin yolunu, yasal 
işleyişin dışına çıkarak, “gangsterlik” olarak tanımlanan etkinliklerde aramak
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olabilir. Burada birey, varoluşuna yeğinlik katabilecek dayanışma ağlarını 
kurabilir. Birey, bu alanda zamanla, kapitalizmin, üretim ve yeniden üretim 
süreçlerine katılmasına olanak sağlayacak başka varoluş tarzları da geliştirebilir. 
Örneğin egemen sınıfın kendi içinde, ya da rakiplerine karşı harekete geçirdiği 
(kiralık katil, devletin kirli işlerini yapan biri, grev kırıcı mafya gibi) bir şiddet 
aracına dönüşebilir, ya da burada biriktirdiği serveti, sisteme sermaye olarak geri 
sokarak kapitalist konumuna geçmeyi deneyebilir.

Bir başka, güçlü varoluş konumu da kapitalizme isyan etme sürecinde oluşur. 
Burada birey kapitalist ilişkilerle, “yapıya” karşı mücadele ederken, varoluş 
derecesi yüksel bir kimlik oluşturabilir. Böylece toplumun geri kalanı tarafından 
görülür ve varlığı “kabul edilir” . Toplumun siyasi yapısı tarafından hedef alınmak 
bile birey açısından varoluşunun derecesinin yükselmesi anlamına gelecektir.

“ Bastırılanların”  geri dönüşü
Ancak kapitalizm, neo-liberal küreselleşme olarak tanımlayabileceğimiz 

kriz yönetme modeli altında, yukardaki konumların dışında, yeni ve gittikçe 
genişlemekle birlikte yeğinlik derecesi son derecede düşük varoluşlar üretti. 
Gelişmiş kapitalist ülkelerdeki yasal statüden yoksun göçmen işçileri, egemenlik 
altında tutulan etnik azınlıklardan devşirilen emekçileri ve aile kurumunun, 
eğitim sisteminin çökmeye başlamasına paralel olarak, topluma üreticiler olarak 
katılma olanağını hızla kaybeden, tüketici olma kapasitesi her gün biraz daha 
gerileyen, varlığını yönlendirecek bir gelecek tasarımından yoksun “getto” 
(varoş) gençliğini, bu bağlamda yeni varoluş konumları olarak düşünebiliriz.

Sermaye birikim süreci, krizle birlikte, kapasite fazlası (aşırı birikim) 
sorununun yanı sıra, aynı anda bir nüfus fazlası (toplumda istikrarı koruyarak 
yaşatılabileceği işsizler ordusundan daha fazla bir nüfus) sorunuyla da karşı 
karşıya kalır. Bu varlığını, kapitalizm içinde anlamlandırmakta zorlanan, 
“gangster”, yada “isyancı” gibi özel mülkiyetin güvenliğini tehdit eden varoluş 
konumlarına geçme olasılığı gittikçe artan bir nüfustur.

Kapitalizm 18. Ve 19. Yüzyıllarda bu nüfus fazlasını, yeni ilhak ederek, 
halklarını imha ederek kullanıma açtığı coğrafyalara yerleşimci olarak, 
yeni sermaye birikim noktaları yaratmak üzere ihraç ederdi. Kapitalizm 20. 
Yüzyılın son çeyreğinde başlayan yapısal krizinde, tam tersi yönde bir sorunla 
karşı karşıya kaldı. Krizin etkisiyle toplumsal dokuları çözülmeye başlayan 
eski sömürgelerdeki, emperyalizme bağımlı ülkelerdeki halklar, savaşlardan, 
ekonomik yıkımdan, açlıktan kaçarak merkez ülkelerin toplumlarına, 
ekonomilerine sığınmaya başladılar, geldikleri yerlerde, zamanla nüfus fazlası 
sorununu daha da ağırlaştırdılar.

Kapitalist toplumun ideolojik (simgesel) evreni, çalışanlar, egemenlik altında 
tutuğu insanlar karşısında, “bütünlük ve mükemmellik” iddiasını koruyabilmek
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için, iç çelişkilerinin ürünü olan (bütünlük iddiasını yalanlayan), kriz eğilimlerini, 
insan yaşamının gereksinimleriyle çelişen özelliklerini temsil eden, ürünü olan 
“şeyleri” ifade edecek kavramları hep dışarda tutmaya çabalar. Örneğini 
kapitalist ekonomi teorisi, “değer” kavramını, çoktan dışarı atmıştır. Böylece 
“artık değer” kavramı konuşulamaz kılınır, sömürü kavramı, ekonomik bir 
kategori olarak anlamsızlaştırılır. Kriz her zaman dışsal, kapitalizmle alakası 
olmayan bir anormallik olarak sunulur.

Özellikle bastırılmaya çalışılan bir kavram da “proletarya”dır. Bu bastırma 
ABD’de o derecede kesindir ki, işçi sınıfı kavramı biler yerini “orta s ın ıf’ 
kavramına bırakmıştır. Son yıllarda da işçi sınıfının yeni şekillenmekte olan 
kesimlerinin ısrarla “orta s ın ıf’ olarak tanımlanması da bu bastırmaya bir başka 
örnek oluşturur.

Yeni bir varoluş konumu olarak işaret ettiğim yasal statüsü olmayan 
göçmen işçiler ve geleceği olmayan gençlik tabakaları da kapitalizmin kendini, 
bütünlüğü olan mükemmel bir yapı olarak sunma çabasının önüne, proletarya 
kavramı gibi bozucu bir engel koyuyorlar. Kapitalist toplum, bu kesimleri, 
kendi yeniden üretim sürecine katabilecek, varoluş konumları sunamadığından, 
egemen ideolojik, simgesel evreninin dışında tutmaya büyük özen gösteriyor. 
Kapitalizm, bu kesimler toplumda yokmuş gibi davranmaya olanak verecek 
söylemleri geliştiriyor. Böylece, kapitalizm, bu kesimlerin, krizin ortasında asla 
karşılayamayacağı gereksinimlerinin, bunları ifade eden seslerin toplumun 
gündemine gelmesini engellemeye çalışıyor.

Ancak bu bastırılan sesler, zaman zaman, kendi varlıklarını büyük bir şiddetle 
toplumun karşısına koyuyorlar. Fransa’da 2005 yılında, İngiltere’de de 2011 
Ağustos’unda yaşanan patlamalar, işte bu “ bastırılanların”, toplumda var 
olduğu halde varoluşu son derecede düşük bir düzeye kalmaya zorlananların, bir 
anda toplumun “varoluşlar matrisindeki” görelilikler skalasını alt üst ederek öne 
çıkmaya çalışma çabasıdır.

Kapitalizmin “ Gerçeği”  içeri girince...
“Bastırılandan”, “simgesel evrenin dışına atılandan” söz eden bölümler, 

okuyucuya Lacan’ın “Gerçek” kavramını anımsatacaktır. Bunu düşünerek 
bu kavram üzerinden düşünmeye devam etmek istiyorum. Lacan’ın değişik 
dönemlerinde, anlamında kimi değişimler olsa da, “Gerçek” kavramını sanırım 
şöyle tanımlayabilirim; “Gerçek”, bir sistemin (bu, bireyin psikolojik kimlik 
sistemi, bir toplumun ideolojik yapısı, bir ekonomik sistem olabilir) varlığının 
“bütünlük görüntüsü” ve istikrar kazanabilmesi için dışarda kalması gereken 
“şey”i ifade etmek için kullanılan kavramdır. Bu “şey”, kendisini dışarıda bırakan 
sistemin simgesel evreni içinde ifade edilemeyen, “anlamlandırılamayan” 
“şey”dir.
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Cumartesi günü patlak veren isyana bakınca, bu bağlamda, özelde İngiltere 
kapitalizminin, genelde kapitalizmin, “Gerçeğinin”, toplumun simgesel evrenine 
hem de büyük bir şiddetle girdiğini ve anlamlar sistemini sarstığını söylememize 
olanak verecek çok sayıda olguyla karşılaşıyoruz.

Örneğin, olaylar, Londra’nın Tottenham bölgesinde, bir siyah gencin (büyük 
olasılıkla varoluşunu gangsterlikle sürdürmeye çalışan biri) polis tarafından 
öldürülmesini protesto eden bir eylemin aniden biçim değiştirmesiyle başladı. 
Protesto eylemi anlaşılabilir bir “durum”du, hatta eylemin, gençlerin öfkesi 
taşınca bir toplumsal patlamaya dönüşmesi de... Ama Londra’nın bu çok yoksul 
ve siyah kesiminin yaşadığı bölgede, elektronik aletler, telefon satan dükkânları 
yağmalanırken yoksul kesimin kendi toplumlarının dükkânlarını da yağmalamaya 
başlamaları, salt protesto ve polise kızgınlık dışında bir dinamiğin harekete 
geçmeye başladığını gösteriyordu. İşte bu dinamiği kapitalizmim “Gerçeği”nin 
içeri girmesi olarak düşünüyorum.

Dört gelişme beni bu yönde düşünmeye itiyor. Birincisi, bu olaylar, önce 
Londra’da, bu öldürme olayıyla herhangi bir duygusal bağı olması söz konusu 
olmayan bölgelere sıçrayarak yaygınlaştı. Artık isyana, yağmaya katılanlarm 
demografik yapısı da çeşitlenmişti, siyahların yanı sıra, bölgesine göre, 
siyahlardan bazen daha fazla olmak üzere beyaz, Asyalı, Türk asıllı gençler, genç 
kızlar, kadınlar, orta yaşlı insanlar sokaklardaydı.

İkincisi, buolayların yaygınlaşmasında rol oynayan telefon veTwitter mesaj lan, 
tam anlamıyla bir özel mülkiyeti hedef alan bir nihilizme işaret ediyordu. Örneğin, 
çeşitli versiyonları çok yaygın olarak dolaşan bir mesaj “hangi bölgedeysen 
orada, balaklavanı -kar başlığını- tak, diğerleriyle buluş, ortalığı karıştır, 
her şeyi gasp et” diyordu. Diğer bir değişle, mülkiyete, kamu düzenine karşı 
toptan bir saldırı çağrısıydı bu. Üçüncüsü, medya sistemli olarak ve ısrarla bu 
gençlerin, eğitim yoksunluğuna, ilgisizliğin mikro kültürü, bozuk istikrarsız 
aile yapıları içinde, disiplin almadan, kendilerine kural ve sınır getirmeyen 
bir sevgi ortamında yetişmiş olmalarından dem vuruyordu. Kısacası, bu 
insanlar kapitalizmin, baskıyı ve sömürüye meşrulaştıran, doğallaştıran ideolojik, 
simgesel evrenine entegre edilememişler, liberal demokrasinin, insan haklarının 
hegemonyası altına alınamamışlar.

Dördüncüsü, isyana katılan gençlerden biri, bir gazetecinin “peki bu isyanla 
ne elde ettiğinizi sanıyorsunuz?” sorusuna “biz isyan etmeseydik sen benimle 
konuşuyor olur muydun? İki ay önce, 2000 kişi Scotland Yard’a -Polis  
merkezi- yürüdük. Hepimiz siyahtık, barış içinde sakin bir yürüyüş oldu. 
Ama biliyor musun, bu konuda basında tek bir satır lıaber çıkmadı” diyordu. 
Bu genç, bu eylemiyle, kendisini görünmez kılan simgesel duvarı (ideoloji ve 
söylemi), ancak şiddet kullandığı taktirde aşabildiğinin tamamıyla bilincindeydi.
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“Bastiani Kalesini Terketmek”: Türkiye’de 
“Sermaye”nin Değil, “Emek”in Savunacağı

Ganıze Yücesan-Özdenıir*

Ö zet
Son yıllarda, T ürk iye’de serm ayenin toplum sal yaşam ın her alanında güçlenm esi ile birlikte 

sosyal politikanın tanım ı, içeriği, üretim i ve politika önerileri değişmiştir. Bu çalışm anın 
temel am acı, “serm aye” nin sosyal politika anlayışının “ ne” olduğunun kavranm ası üzerinden, 
“em ek”in sosyal politika yaklaşım ının “ nasıl” olm ası gerektiğini tartışm aya açmaktır. Bu 
tartışm anın ilk uğrağı, “serm aye”nin sosyal politika yaklaşım ında sosyal politika alanına giren 
hizm etlerin (eğitim , sağlık ve sosyal güvenlik vb.) üretim ini ve bu hizm etlerin üretim inde 
kullanılan kavram ları -etkinlik, verim lilik, m üşteri odaklılık- incelemektir. Bir sonraki uğrağı 
ise “serm aye”nin desteklediği sosyal politika alanına giren hizm etlerin üretim inden niteliksel 
olarak farklı olacak olan em eğin destekleyeceği sosyal politikada hizm etlerin üretim inin 
esaslarının ve kullanacağı kavram ların belirlenm esidir. Son uğrak ise em eğin destekleyeceği 
sosyal politikanın nasıl ve kim ler eliyle var edileceğinin tanımlanmasıdır.

A n a h ta r  ke lim eler: Sosyal politika, Türkiye, piyasa, kamu hizmeti

Çıplak ve rutubetli duvarlar, sessizlik, ölgiin ışık, her şey, 
kaledekilerin, dışarıda, dünyada bir yerlerde çiçeklerin, 

gülen kadınların, neşeli ve insana kucak açan evlerin varlığını
unuttuğunu düşündürüyordu.

(Bıızzati, 2003: 23)

Buzzati, Tatar Çölü adlı romanında, kimsenin gelip geçmediği, öte tarafında 
ne olduğunu, kimlerin yaşadığını bilmediği bir çöl sınırında bulunan Bastiani 
Kalesi’ni, oraya gelenlerin, alışkanlıkların etkisiyle, gündelik ritüellere 
bağlanılması ile bilinçli veya bilinçsiz terk edememesini anlatır. Son yıllarda, 
Türkiye’de neoliberal politikalarla birlikte eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik 
alanında, en geniş tanımıyla sosyal politika alanında yaşanan dönüşümler 
üzerine olan çalışmaların birçoğunda Bastiani Kalesi'ne hapsedilmişlik hali 
mevcuttur. Türkiye’de sosyal politika alanını açıklamayı amaçlayan ve uygulama

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, e-posta: gamzevucesan@hotmail.com
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merkezlerinde, araştırma enstitülerinde, akademide ve sendikalarda yürütülen 
çalışmaların önemli bir bölümünde, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, seçilen ve 
kullanılan egemen bir teori ve buna bağlı bir kavram seti bulunduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bu egemen teori ve kavram seti, güç ilişkileri tarafından 
belirlenen bir düzlemde varolmaktadır. Bu teori ve kavram seti, toplumdaki güç 
ilişkileri karşısındaki konumu itibarıyla, sermayenin çıkarları ile örtüşmektedir. 
Bu teori ve kavram setinin genel kabul görmesi ve uygulamaya konu olması, 
bu yaklaşımın, ele aldıkları toplumsal olguyu doğru bir şekilde açıkladıkları 
anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de son dönemde “sermaye’nin 
savunduğu sosyal politika alanı, yaptığı alışılmış açıklamalar ile toplumsal 
gerçeklikleri anlamamızı önlemekte ve bizi alışılmış düşünce kaleleri içinde 
tutsaklaştırmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma, “sermaye”nin savunduğu sosyal 
politika alanını terk etmek, diğer bir deyişle, Bastiani Kalesi'ni terk etmek ve 
“emek”in savunacağı bir sosyal politika alanı üzerine düşünmek için yola çıkış 
çabası ve/veya çıkılan yolun ilk adımı olarak görülebilir.

Bilim, yalnızca olanı tanımlamak ve betimlemekten öte de farklı bir kurgunun 
oluşturulması ve örgütlenmesini de gerektiriyor kuşkusuz. İşte bu çalışmanın 
temel amacı, “sermaye”nin sosyal politika anlayışının “ne” olduğunun kavranması 
üzerinden, “emck”in sosyal politika yaklaşımının “nasıl” olması gerektiğini 
tartışmaya açmaktır. Diğer bir deyişle, bu çalışmanın hareket noktası, “emek”in 
savunacağı sosyal politika “nasıl olmalı”dırın kurgulanması gibi zahmetli, zor ve 
meşakkatli bir süreci tartışmaya açma isteğidir. Bu “nasıl olmah”yı, kapitalizmin 
dinamikleri içinde aramak çok anlamlı görünmese de; “başka bir dünyayı 
mümkün kılacak” bir birikimin ancak eğitimli, sağlıklı ve toplumsal olarak 
güvenlik içinde bir işçi sınıfından çıkacağından hareketle, bugünden “başka bir 
dünyayı mümkün kılacak” zemini besleyen kılcal damarların (eğitim, sağlık ve 
sosyal güvenlik, barınma, vb.) işçi sınıfı adına savunulması ve ileriki mücadeleye 
eklemlenmesi şarttır. Dolayısıyla, bu çalışma, “sermaye”nin desteklediği sosyal 
politikanın reddi üzerinden “emek”in savunacağı sosyal politikanın inşasını 
tartışmaya açmayı hedeflemektedir.

Sosyal politika, sınıflararası çelişkileri gündemine alan ve eşitsizlikleri 
ve çatışmayı yine sınıflararası güç dengesi ve mücadelesi içinde düzenleyen 
bir kavrayıştır. Dolayısıyla, sosyal politika uygulamalarını incelemek, bize 
sınıflararası mücadele hakkında ve bu mücadelenin iktisadi, siyasi ve ideolojik 
yapılardaki yansımaları hakkında çok şey söylemektedir. Diğer bir deyişle, 
kapitalizmin tarihsel süreci içinde sınıflararası mücadelede ibrenin sermayeye 
doğru yöneldiği anlarda sosyal politikanın tanımı, içeriği ve üretimi ile sınıflararası 
mücadelede ibrenin emeğe doğru yöneldiği anlarda sosyal politikanın tanımı, 
içeriği ve üretimi oldukça farklıdır.
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İçinde bulunduğumuz küresel kapitalizm döneminde, sermaye, hem merkez 
hem de çevre ülkelerde ekonomik, siyasi ve ideolojik yapıların tümünde 
güçlenmekledir. Diğer bir deyişle, küresel bir eğilimin parçası olarak, emeğin 
anayasanın kurucu unsuru olmaktan çıkışı ile beraber ve bu hususla doğrudan 
bağıntılı olarak, emeğin toplumsal tahayyül içerisindeki kurucu rolünün her alanda 
göz ardı edilişini saptamak mümkündür.1 Dolayısıyla, günümüzde sosyal politika 
bu sınıflararası mücadele içinde şekillenmektedir. Bazı çalışmalar, geleneksel 
sosyal politika anlayışındaki tüm önermelerinin - ki bu anlayış merkezine 
ücretli istihdamı almakta ve emeğin fiziki ve kültürel yeniden üretimini kamu 
örgütlenmesi olarak görmektedir - ortadan kalktığı günümüzde sosyal politikanın 
da ortadan kalktığını savunmaktadır.2 Sosyal politika ortadan kalkmamıştır; 
sermayenin toplumsal yaşamın her alanında güçlendiği biranda sosyal politikanın 
tanımı, içeriği, üretimi ve politika önerileri değişmiştir. Dolayısıyla, “sermaye”nin 
savunduğu sosyal politika paradigması içinde, bu paradigmanın kavramları ile 
konuşarak “emek” adına bir kazanım sağlamak mümkün değildir.

Bu çalışma açısından temel soru; içinden geçmekte olduğumuz süreçte 
Türkiye’de “sermaye” tarafından önerilen, desteklenen ve uygulamaya 
geçirilmesi amaçlanan sosyal politikanın yerine emeğin savunacağı sosyal 
politikanın nasıl tanımlanacağıdır? Bu soruya yanıt arama çabası ise öncelikle 
“sermaye”nin desteklediği sosyal politika alanına giren hizmetlerin (eğitim, 
sağlık ve sosyal güvenlik vb.) üretiminin nasıl tanımladığının ve bu hizmet 
üretiminde kullanılan kavramların -etkinlik, verimlilik, müşteri odaklılık- neyi 
ifade ettiklerinin anlamlandırılması ile başlamalıdır. Bu soruya yanıt arama 
çabasının bir sonraki uğrağı ise “sermaye”nin desteklediği sosyal politika alanına 
giren hizmetlerin üretiminden niteliksel olarak farklı olacak olan “emek”in 
destekleyeceği sosyal politikada hizmetlerin üretiminin esaslarının ve kullanacağı 
kavramların belirlenmesidir. Bu soruya yanıt arama çabasının son uğrağı ise 
emeğin destekleyeceği sosyal politikanın nasıl ve kimler eliyle var edileceğinin 
tanımlanmasıdır.

Tüm bu noktalardan hareketle, bu çalışmada, sosyal politika kapsamındaki 
hizmetlerin üretimine dair“sermaye”nin temel önermelerini açıklayıp; daha sonra 
bu temel önermelere karşı “emek”in savunacağı temel önermeleri geliştirmeye 
çalışacağım. Son bölümde ise, “ ’emek”in savunacağı sosyal politika nasıl ve 
kimler eliyle var edilebilir?” sorusunu tartışmaya açacağım.

1 Galip Yalman (2002). “The Turkish State and Bourgeoisie in Historical Perspective: A Relativist 
Paradigm or a Panoply o f Hegemonic Strategies?”, Balkan, N. ve Savran, S. (der.) The Politics 
o f Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey, New York. Nova Science Publishers 
içinde, s. 21-54.

2 Metin Özuğurlu (2003). "Sosyal Politikanın Dönüşümü ya da Sıfatın Suretten Kopuşu”, 
Mülkiye, C. 27, S. 239, s. 59-75.
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“ Sermaye” nin Yaklaşımının Reddi ve “ Emek” in Yaklaşımının İnşası

Son yıllarda, Türkiye’de sosyal politika alanına giren hizmetlerin hepsi, diğer 
bir deyişle, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik, derin bir dönüşüm içerisindedir. 
Bu değişiklikler, son otuz yılda dünya çapında gerçekleşen değişikliklerle aynı 
izleği takip etmektedir. Bu noktada, burjuvazinin, sermaye birikim stratejilerinin 
oluşmasında etkin olan fraksiyonları ile Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Para 
Fonu (IMF) başta olmak üzere azgelişmiş devletlerin sosyal politikaları üzerinde 
etkin olan uluslararası kuruluşların menfaati arasında bir paralellik saptamak 
mümkündür. Dolayısıyla, Türkiye’de sosyal politikanın yeniden yapılanmasının 
temel uğrakları, küresel bir eğilimin parçasıdırlar.

Bu küresel eğilim, “sermaye”nin sosyal politika yaklaşımını oluştururken, 
muazzam bir ağ içerisinde yeniden üretilmektedir. Bu ağın içerisinde, medya 
kuruluşları,Ar-Geyatırımlarınıyöneten fonlar, üniversiteler,özel araştırma veanket 
kuruluşları, enstitüler, küresel düzeyde örgütlenen epistemik cemaatler (epistemic 
communities'f ve politika ccmaatleri (policy co/wwi/«/Y/'ej)4bulunmaktadır.

Bu küresel eğilimin biryansıması olarak, “sermaye”, sosyal politika alanı içinde 
sürekli “reform” talep eden bir dil geliştirmiştir. “Reform” önerileri içerisinde 
öne çıkan strateji, “tektipleştirme” ve “tek model” stratejisidir. Tektipleştirme, 
serbest piyasanın evrensel gerekliliklerine denk düşmektedir.

Türkiye’de, “sermaye”, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık gibi alanlarda hizmet 
üretimini piyasada mal üretimi şeklinde tekrar tanımlamak gayretindedir. Kamu’nun 
atıllığı, hantallığı ve başarısızlığını ortadan kaldırmak üzere piyasada mal üretimini 
etkin, verimli ve kaliteli kılan ve müşteri memnuniyetini arttıran tüm süreçlerin bu 
alanlara aktarılmasının savunusunu yapmaktadır. Bu noktada yapılması gereken, 
piyasada mal üretiminin ve sosyal politika alanına giren hizmetlerin üretiminin 
kökten farklılıklarının altının çizilmesi ve eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik 
hizmetinin üretiminin “nasıl” olması gerektiğinin tanımlanmasıdır.

Piyasada mal üretiminin tüm dinamiklerinin sosyal politika alanındaki üretime 
aktarılmak istenmesi ilk bakışta, Marx’m tanımladığı anlamda meta fetişizmidir.5 
Diğer bir deyişle, insanın insan olmaktan kaynaklı ihtiyacı olduğu eğitim, sağlık 
ve kendini güvende hissetme hali, insandan koparılmıştır ve piyasada üretilen ve 
satılan mallar olarak algılanmaktadır. Refah hizmetlerinin temel özelliği, “meta- 
dışı”na çıkartılmış hizmetler olarak tanımlanabilir.6 Bir hizmete kamusal olma 
özelliği veren, söz konusu hizmetin sermayenin kullandığı kar/zarar hesabı ve

3 P. H aas(1992). “Epistemic Communities and International Policy Co-ordination”, International
Organisation, C. 46, S. I , S. 1-35.

4 S. Brooks ve A. G. Gagnon, ( 1994). The Political Influence ofldeas: Policy Communities and
Social Sciences, Praeger.

5 Karl Marx[ 1867] ( 1986). Kapital I (çev. A. Bilgi), Ankara. Sol Yayınları.
6 Bob Jessop (2002). The Future o f  the Capitalist State, Cambridge. Polity Press.
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etkinlik/verimlilik oranlarının dışında kalmasıdır. Son yıllarda ise dünya genelinde 
ve Türkiye özelinde, kamusal hizmetlerin “meta-dışı” olma ve bir anlamda “hak” 
olma özelliğinin ortadan kaldırıldığını ve “metalaşarak” piyasada işlem görmeye 
başladığına tanık oluyoruz. “Emek”in savunacağı bir sosyal politikada insanı 
insan yapan değerlerin sahiplenilmesi gerekmektedir. İnsanı toplumsal yaşamda 
var eden koşullar ve değerler mal üretimi olarak algılanamaz.

Piyasada emek süreci, artı-değer üretme amaçlıdır. Artı-değer üretme 
amacının sosyal politika kapsamındaki hizmetler alanına taşınması, sağlıkta, 
sosyal hizmetlerde ve eğitimde tüm bakışların maliyetlerin minimize edilmesi 
yaklaşımına odaklanacağını göstermektedir. Dolayısıyla, hastanın hastanede 
ameliyat sonrası istirahatının gerekli olup olmadığı, hastanın sağlık koşullan 
ile değil, yatak doluluğa dayalı kâr-zarar hesabıyla yapılacaktır. Sosyal politika 
kapsamındaki hizmetler artı-değer üretme baskısı ile değil; toplumsal faydanın 
arttırılması ve toplumun kendini gerçekleştirmesi baskısıyla üretilmelidir. 
Dolayısıyla, artı-değer üretiminin olmaması ve üretilen artının toplumsal fayda 
amaçlı dağıtımının söz konusu olması ve üretilen artının piyasa baskısı ile 
değil planlama ile belirlenmesi “emek”in savunacağı sosyal politikada hizmet 
örgütlenmeleri olmalıdır.

Piyasada üretim anı piyasa baskısıyla şekillenmektedir. Piyasa koşullarında 
rekabet, maliyet hesaplanmasında, üretilecek malın miktarının belirlenmesinde 
ve malın fiyatlandırılmasında belirleyicidir. Piyasa sosyal politika alanına 
aktarılamaz; zira sosyal politika kapsamındaki hizmetler tümüyle bölüşüm 
ilişkilerinin tartışması içinde siyasi kararlara bağlıdır.7

Piyasada emek sürecinde emeğin nesnesi maddidir. Üretim sürecine giren 
hammadde ve/veya yarı mamuller maddidir. Sosyal politika kapsamına giren 
hizmetlerde ise üretim sürecine giren insandır. Bu süreçte, insan-insan ilişkisi 
üretimin esasını teşkil eder, diğer bir deyişle, imalattan öte de dramatik bir üretim 
söz konusudur.

Piyasada değer üretimini sürekli kılabilmek için denetimi gerçekleştirmek, 
sermaye için sürekli bir gerekliliktir. Fakat bu denetim, yalnızca baskı üzerinde 
yükselmez, işçinin katılım ve rızasını da kendine eklemler.8 Özel sektörde 
işyerinde denetim, basit bir antagonizmadan öte rıza ve baskıyı içeren karmaşık 
ve çelişkili bir yapıyı barındırır. Sosyal politika kapsamındaki hizmetlerde 
denetim doktorun ve öğretmenin elinde olmalıdır. Bu denetimin onların elinden 
alınıp, sermaye aktarılması hizmetin tüm niteliğini değiştircccktir. Hemşire, 
önünde yatan hastaya ağrı kesici iğneyi, hastanın refakatçisi, hemşirenin

7 Ken Walsh (1995). “Quality Through Markets: The New Public Service Management”,
Wilkonson. A. ve Willmott, H. (der.) Making Quality Critical, London. Routledge içinde, s.
212-238.

8 Micheál Burawoy (1985). The Politics o f Production: Factory Regimes under Capitalism and
Socialism, New York. Verso.
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performansına yansıyacak olan gerekli formu ilgili birimlere imzalatıp getirene 
kadar yapmayacaktır. Farklı bir örnekle, doktorun hastasıyla ve öğretmenin 
öğrencisiyle ilgilendiği sürecin tüm denetimi doktorda ve öğretmende olmalı; 
sermayenin kar amaçlı denetimi bu süreçlerden tümüyle arındırılmalıdır. 
Yöneten-yönetilen ilişkisi ile doğrudan bağlı olan denetim mekanizmaları, artı- 
değer üretimini sürekli kılmanın değil; üretimin gerçekleşmesi için ortak çabanın 
ürünü olmalıdır. Bu yönüyle bakıldığında yönetim mekanizmaları emeğe yönelik 
denetimi ve artığa el koyma mekanizmasının sürekliliğini değil, üretim sürecini 
denetlemelidir. Üretimde yaratılacak toplumsal faydaya yönelik “değer-siz” 
artının yaratılabilmesi için denetim gereklidir. Hedeflenen, üretim sürecinin, 
ürünün ve üretim araçlarının denetiminin, varolan teknik işbölümü çerçevesinde 
denetlenmesi ve eşgüdümüdür.

Üretiminin gerçekleşmesi, teknik işbölümü için denetim gereklidir, ama bu 
denetim işçinin kaytarmasının önlenmesi için değil: eşgüdümün sağlanması için 
gereklidir. Dolayısıyla, “emek”in savunacağı sosyal politika anlayışında katılımcı 
denetimden bahsedilebilir.

Piyasada emek sürecinin tasarlanması ve uygulanması ayrışmıştır. Tasarım 
mühendisler ya da yöneticiler tarafından gerçekleşmekte, uygulama ise işçilere 
bırakılmaktadır. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda tasarlayan ve 
uygulayan aynı insan olmalıdır. Dolayısıyla, hizmete dair zihinsel ve fiziksel 
süreçlerin hizmet veren kişide bütünleşmesi gereklidir. Sosyal politika alanına 
giren hizmeti üretenlerin daha önce aldığı eğitimle, işin bütününü kavrayacak 
bir üretim bilgisine sahip olması, işini denetleme yetkisi olması ve dolayısıyla 
işiyle bütünleşerek kendini ve işini gerçekleştirebilmesi beklenmelidir.9 Üretim 
bilgisine sahip, kendi tasarladığı emek sürecini alet ve makinalar yardımıyla 
kendi planladığı biçimde, denetim yetkisini de kullanarak uygulayan hizmet 
üreticilerinde ise değersizleşme ve yabancılaşma büyük darbe almış olacaktır.10

9 Hacer Ansal (1996). “Teknolojik Gelişmelerin İşgücü Niteliğine Etkileri”, Lordoğlu, K. (der.) 
İnsan, Toplııın ve Bilim içinde, İstanbul. Kavram Yayınları, s. 11-25.

10 Harry Braverman (1974). Labor and Monopoly Capital, New York. Monthly Review Press.



Tablo 1: “Sermaye” ve “Emek”in Yaklaşımında Hizmetlerin Üretim
M ek ân ı

“SERM  AY E”Nİ N YAKLAŞIMI:

SOSYAL PO LİTİK A  ALANINA 
GİREN H İZM ETLER İN  PİYASA 

ELİY LE Ü RETİM İ

“ EM EK ”İN YAKLAŞIMI:

SOSYAL PO LİTİK A  ALANINA 
GİREN H İZM ETLER İN  KAMUSAL 

Ü RETİM İ

M al üretim i hedeflenir.
İnsanı insan kılan ve insanın kendini 
gerçek leştirm esin i sağlayan h izm etler 
üretilm ektedir.

A rtı-değer ve kârı a rttırm ak  üzerine 
düzenlenir.

T oplum sal faydayı ve toplum sal yaşam ı 
yen iden  üre tm ek  üzerine düzenlenm elid ir.

P iyasa koşu llarına  göre düzenlenir. S iyasal kararlara  gö re  düzenlenm elid ir.

E m ek sü recinde  em eğ in  nesnesi m addidir. 
M addi üretim  esastır.

E m ek  sü recinde  em eğin  nesnesi insandır. 
D ram atik  üretim  esas o lm alıdır.

E m ek sü recinde  em eğin  araç ları tekn ik  ve 
teknolo jik  ü retim  araçlarıd ır.

Em ek sü recinde  em eğ in  araçları eğ itim , 
bilgi ve v a s ıf  o lm alıd ır (Örn. Eğitim ve 
sağlık hizmetinin üretiminde doktorun ve 
öğretmenin bilgisi esastır).

Em ek sü rec inde  denetim  serm ayenin  
elindedir.

E m ek  sü recinde  denetim  em ekçin in  elinde 
o lm alıd ır. (Örn. Eğitim ve sağlık hizmetinde 
doktorun ve öğretmenin denetimi asildir).

Em ek sü recinde  tasarlam a ve uygulam a 
ayrılm ıştır.

E m ek sü recinde  tasarlam a ve uygulam a 
bütünleşm elid ir.

M üşterin in  ih tiyaçları doğ ru ltu sunda  
düzenlenir.

Y urttaşın  sosyal hakları doğru ltusunda 
düzenlenm elid ir.

Piyasada mal üretimi müşterinin beklentilerine dönük olarak yapılır. Eğitim, 
sağlık ve sosyal hizmetler bireysel olarak satın alınacak mallardan tümüyle 
farklıdır. Toplumun kendini sağlıklı ve eğitimli kılması için gereken bu hizmetler 
emeğin kolektif haklarıdır. Sosyal güvenlik ve sağlık, yurttaşlık temelinde bir 
haklar rejiminin simgesidir. Diğer bir deyişle, yurttaşların sosyal hakları olarak 
tanınmalıdır. Sağlık ve sosyal güvenliğin yurttaşın sosyal hakkı olarak tanınması 
hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde işçi sınıfı mücadeleleri ile 
mümkün olmuştur. Şimdi, tüm bu kazanımlar terk edilmektedir. Yurttaşın sosyal 
haklarına olan saldırının karşısında durmak gerekir.

Tüm bu noktaları özetlemek gerekirse; “emek” in savunacağı sosyal politika, 
eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi hizmetlerin üretim sürecinde toplumsal 
faydayı çoğaltmayı ve toplumsal yaşamın yeniden üretimini amaçlayan, siyasal 
kararlarla belirlenen, yurttaşların sosyal hakkı olan, hizmetin üretim noktasında 
hizmeti verenlerin bilgi, deneyim, vasıf ve denetiminin tam olmasını amaçlar.
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“ Sermaye” nin Kavramlarının Reddi ve “ Emek” in Kavramlarının 
İnşası

“Sermaye”n in sosyal politika yaklaşımı, aynen birdil gibi, kendi “kavramlarını” 
oluşturmakta ve belirli bir gerçekliğin, paylaşılan ortak kavramlarla algılanması 
ve anlaşılması için bir kavramsal çerçeve işlevi görmektedir. Karlılık, verimlilik 
ve etkinlik, “sermaye”nin sosyal politika yaklaşımını tanımlayan kavramlardır. 
Birbirlerine yakın anlamlar içermektedirler. İktisadi ve teknik alanlarda farklı ve 
yer yer sofistike formüllerle açıklansalar da; son tahlilde tüm kavramların, üretim 
faaliyetleri sonucu elde edilen çıktı ile üretimde kullanılan girdilerin arasındaki 
ilişkiyi tanımladıklarını söylemek mümkündür. Verimlilik belli bir girdiden elde 
edilecek çıktı miktarına bağlı olarak analiz edilir; etkinlik minimum girdi ile 
maksimum çıktı elde edilmesi üzerinden tanımlanır; karlılık ise üretime giren 
sermayenin kendine kattığı değerdir. “Emek”in savunacağı sosyal politika da 
verimli ve etkin olmak durumundadır. Fakat bu etkinlik ve verimlilik piyasa 
baskısıyla kapitalist rekabette öne geçebilmek için artı-değeri arttırma yolu 
değildir. Piyasa mekanizmalarıyla tanımlanan etkinlik ve verimlilik kavramları 
yerine “emek”in sosyal politikasında toplumsal faydayı çoğaltabilmek ve 
toplumun kendini gerçekleştirmesini sağlayabilmek düşünülmelidir.

Tablo 2: “Sermaye” ve “Emek”in Yaklaşımında Hizmet Üretiminin
Kavramları

“ SERiYlAYE”NİN KAVRAMLARI:

SOSYAL PO LİTİK A  ALANINA 
GİREN H İZM ETLERİN  

ÜRETİM İNDE KULLANILAN 
KAVRAMLAR

“ EM EK ” İN KAVRAMLARI:

SOSYAL PO LİTİK A  ALANINA 
G İREN  H İZM ETLERİN  

ÜRETİM İNDE KULLANILAN 
KAVRAMLAR

K ârlılık

E tkinlik  ve verim lilik

T oplum sal faydanın  arttırılm ası 

T oplum un kendini gerçek leştirm esi

K alite N itelik

M üşteri m em nuniyeti Eşit ve dem okratik  top lum un  inşası

Kalite ve kaliteli üretim, hatasız çıktı elde ederek kârlılığı, verimliliği ve 
etkinliği elde etmeyi amaçlamaktadır. Kalite kavramı iktisadi alanda gerçekleşen 
faaliyetleri açıklamaktan öte ideolojik alanda da önemli bir işlevi yüklenmektedir. 
Kapitalist toplumsal formasyonda kalite ideolojik olarak sınıfsal bir duruşu, bir
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anlamda statüyü de içermektedir. İdeolojik alandaki varlığıyla kalite sınıfsal 
eşitsizliği tanımakta ve sermaye sınıfının sahip olduğu statüyü ve prestiji meşru 
kılmaktadır." “Emek”in savunacağı sosyal politikadaki hizmetler kaliteli değil; 
nitelikli olmalıdır.

Müşteri memnuniyeti, “sermaye”nin piyasa mantığı içinde çok kullandığı 
bir kavramsallaştırmadır. Eğer müşteri memnunsa, ödediği ücret karşılığı 
tüketeceği malın kalitesinden hoşnuttur. Bu mal, dayanıklılığı ile kullanım 
kolaylığı ile ve hayatı kolaylaştırması ile ödenen ücretin karşılığını fazlasıyla 
vermektedir. Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler doğası gereği bir dayanıklılık, 
kullanım kolaylığı ya da hayatı kolaylaştırma ile değerlendirilemezler. Kimse 
aldığı arabanın kim tarafından üretildiğini merak etmez; ama doktor ve/veya 
öğretmenin kim olduğu çok önemlidir. Dolayısıyla, vasıflı, bilgili, denetim elinde 
bulunduranlar tarafından verilen eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde aranması 
gereken “müşterinin memnuniyeti” değil; eşit, demokratik ve nitelikli bir 
toplumun inşasıdır.

“ Sermaye” nin Birey Kurgusunun Reddi, “ Emek” in Toplum 
Kurgusunun İnşası

“Sermaye”nin sosyal politika yaklaşımında “birey”, hem hizmeti üretenler 
hem de tüketenler, toplum dışı bir varlık gibi kurgulanmaktadır. Bu demektir 
ki; neoliberal kurgulama ve bu kurgulamanın içerdiği değerler içinde, “birey” 
kendisini üretim ilişkileri içerisinde bir başına var olan ve olmakta olacak olan 
bir varlık olarak görmekte ve toplumla bağı yok sayılmaktadır. Bu “birey”, 
özgürlükçü bir ortam olan piyasa içinde kendini var etmektedir. “Sermaye”nin 
sosyal politika yaklaşımında, hizmeti üreten ve tüketen bireylerin, kaotik koşullar 
altında kendi çıkarlarım ençoklaştırma çabası, rasyonel davranışın gereğidir. Bu 
“birey”, neoliberal tahayyülde en yüksek marjinal faydayı sağlamak derdindedir. 
Bu “birey” ahlaki kaygılardan bütünü ile arınmamıştır; ancak ahlaki davranışları 
ile faydayı en üst düzeye getirmeye yönelik davranışları arasına net bir sınır 
çizebilmektedir. Bireysel-maddi çıkarlar için kullanılan analiz ilkeleri, özellikle 
ikinci tür davranışları ele aldığından ve bu iki davranış türü kesin bir biçimde 
birbirinden ayrılabileceğinden, neoliberal kurgulama içinde kendisini başkasının 
gözünden görmekte olan “birey” fayda peşinde koşarken yaptığı etik dışı 
davranışların “oyunun kuralları içerisinde” sayılacağını beklemektedir.

“Sermaye”nin sosyal politika yaklaşımında yer alan “birey”, yaşamın her 
alanına nüfuz etmektedir.12 Bu nüfuz ediş, bir zihniyet oluşumunu göstermektedir.
11 Alain Tııckıııan (1995). “Ideology, Quality and TQM”. Wilkinson, A. ve Willmott, H. (der.)

Making Quality Critical: New Perspectives on Organisational C/ıaııge, London. Routledge
içinde, s. 54-82.

12 John O’Neill (2001). Piyasa: Etik, Bilgi, Politika, (çev. Ş. S. Kaya), İstanbul. Ayrıntı Yayınları.
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Emekçi sınıfıyla, emekten yana organik aydınlarıyla ve emekten yana tüm 
oluşumlarıyla toplumsal yaşam, büyük ölçüde bu zihniyetin tahakkümü altındadır. 
Dolayısıyla, emeğin değerlerinin, “eşitlik”, “dayanışma”, “paylaşma”, “bir araya 
gelme”, “omuz omuza verme” vb., her geçen gün anlamsızlaştığı, yok olduğu ve 
yeşerdiği tüm zeminleri kaybettiği açıktır.

Dolayısıyla, “emek”in sosyal politika yaklaşımı, kurgulanan “birey”in reddi 
üzerinden kendi “toplum”unu inşa etmek durumundadır. Emeğin tahayyül edeceği 
toplum, piyasadaki fırsat eşitliğine değil; toplumsal koşullarda ve kaynaklarda 
eşitliğe, piyasada bireyin ve malların özgür dolaşımına değil; insanın özgürleşmesine 
dayanmalıdır. Bu toplumu var edecek “birey”, yaşadığı toplumun bir parçası olarak 
“hak” ve “talepler” sunan bir tutum geliştirecektir. Bu demektir ki, kişi kendisini 
üretim ilişkileri içerisinde sınıfa referansla var olan bir varlık olarak görecek ve 
bu kolektivitenin bir parçası olarak davranacaktır. “Emek”in savunacağı sosyal 
politika yaklaşımında hizmet üretenler ve hizmet tüketenler, katılımcı bir kamusal 
alanda toplumsal faydayı ençoklaştırmayı amaçlamalıdırlar. “Emek”in savunacağı 
sosyal politika yaklaşımında toplum, kendisini güvende hissedeceği ve geleceği 
şekillendireceği eşitlikçi ve özgürleştirici arayışlar içinde olmalıdır.

Tablo 3: “Sermaye” ve “Emek”in Yaklaşımında Birey ve Toplum

“SERM AYE”NİN BİREY KURGUSU “ EM EK ”İN TO PLU M  KURGUSU

Piyasa ilişkileri içinde özgür bir ortamda 
faydasını ençoklaştıraıı birey

Katılımcı bir kamusal alan içinde toplumsal 
faydayı ençoklaştıran bir toplum

“ Enıek” in Sosyal Politikası Nasıl ve Kimler Eliyle Var Edilebilir?: 
Tek Hayır için Binlerce Evet13

“Emek”in sosyal politikası için mücadele hattı emeği toplumun kurucu unsuru 
olarak toplumun merkezine çekecek emek örgütleriyle ve emeğin mücadelesine 
omuz verecek diğer demokratik kitle örgütleri ile yürütülmelidir. Diğer bir 
deyişle, “sermaye”nin sosyal politika paradigmasına “Hayır” diyecek “Binlerce 
Evet” yaratılmak durumundadır.14

13 “Tek Bir Hayır, Yüzlerce Evet: Latin Amerika Yerlileri”, Temel Demirer ve Sibel Özbudun’un 
Latin Amerika’da iki aylık yolculukları sonrasında kullandıkları bir ifadedir. Yazarlara göre, 
Latin Amerika Yerlileri, “Hayır'daki ve “Yetti Artık”da ki kararlılık ve şiddetin, farklı “Evet”ler 
arasındaki uyum ve karşılıklı anlayışı besleyeceğinin farkındalar (Özbudun vd., 2006; Özbudun 
vd., 2005). Ben de ifadeyi biraz değiştirerek kullanıyorum.

14 Bu bölüm, büyük ölçüde Bahçe, Yücesan-Özdemir, Voyvoda, Özdemir, Candan ve Kurt 
tarafından hazırlanan Belediye-İş tarafından basılan “Emek Politikaları: Ne Oluyor? Ne 
Yapmalı7" adlı çalışmaya dayanmaktadır.
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İlk olarak, emek politikaları üreten kurum ve kuruluşlarda emeğin temsiliyeti 
ve söz hakkı arttırılmalıdır. Emeğin sorunlarını yönettiği iddiasında olan 
kuramlarda emeğin söz sahibi olabilmesi önemlidir. Bu sorunların bu kuramlarda 
tartışılabilmesi, gerektiğinde daha yüksek devlet politikalarının üretildiği alanlara 
çıkarılabilmesi gerekir.

İkinci olarak, emeğin, kendisine sunulan hizmetlerin üretildiği kurum ve 
kuruluşlarda söz hakkı olması amaçlanmalıdır. Kamu hizmetini üretenle bu 
hizmeti tüketen arasındaki ayrımın aşındırılması; insanların kendi yaşam 
alanlarında kendi katılımlarıyla bir takım hizmetleri gerçekleştirebilmeleri için 
gerekli koordinasyonu imkân dâhiline sokacak biçimsel değişiklikler yapılmalıdır.

Üçüncü olarak, devlet içinde emeğin temsiliyetini ve söz hakkını artırmak 
amaçlanmalıdır. Asıl ayrımın devletle sivil toplum denilen kurgusal varlık 
arasında olmadığını, bürokratların bir sınıf değil temsiliyet dolayımı ile var olan 
görevliler olduklarını, devletin bir dolu yapının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş 
bir bütünlük olduğunu, her defasında bir bütün olarak (bir organizma gibi) karar 
vermediğini, toplumu merkezdeki elitlerle çevredeki demokrasi aşığı halka bölen 
kurmacanın toplumun sınıflı yapısının gözardı edilmesine yaradığını defaatle 
vurgulamak önemlidir.

Dördüncü olarak, emeğin savunacağı sosyal politikanın inşası sürecinde, 
Freire’nin15 önerdiği alternatif, eleştirel ve özgürleştirici süreçten yararlanılabilir. 
Freire, “nesneleştirme ve pasifleştirme”, “parçalama” ve “kültürel istila”ya 
karşı “etkinleşme ve özneleşme”, “birlik ve örgütlenme” ve “kültürel eylem”i 
önermektedir. “Etkinleşme ve özneleşme” ile eleştirel pedagoji, ezilenleri kendi 
dünyaları üzerinde eylemde bulunan ve bu dünyayı dönüştüren bir özne yapmayı 
ve kuram ve praksisin birliğinde yeni bir toplumsal düzen yaratma mücadelesini 
amaçlamaktadır. Kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler ve adaletsizliklerden en 
çok etkilenen kesimin nesne statüsünü aşıp tarihi özne statüsü benimsemeleri, 
önemlidir.

Emeğin, “birlik ve örgütlenme” içinde olması, dünyayı daha insani 
kılabilecekleri dönüştürücü bir güç haline gelmeye katkıda bulunabilir. 
Emek cephesinin kolektif haklarının savunulabileceği iletişim ve örgütlenme 
imkânlarının arttırılması için çaba sarf edilmelidir. Sermayenin dilini dışlayan 
basın yayın kuruluşlarının; işsiz, öğrenci ve emeklilerin dâhil olabileceği örgüt 
formlarının; daha geniş ifade özgürlüğünün; emek hastanelerinin; mahalle 
komitelerinin; aralarında emek lise ve üniversitelerinin de bulunduğu yeni öğretim 
kuramlarının ve benzeri pek çok önerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
toplumsal-siyasal hareketliliğin önü açılmalıdır. “ Emek”in savunacağı sosyal 
politika, sendika üyeleri ve sendika liderleri ile toplumun diğer kesimlerinin 
bir araya gelebileceği, emeğin geniş cephesinin yer alacağı oluşumlar eliyle
15 Paulo Freire (2003). Ezilenlerin Pedagojisi (çev. D. Hattaoğlu), İstanbul. Ayrıntı Yayınları.
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üretilebilir. Bu tarz “komiteler”, “halkalar”, “emek”in sosyal politikasının 
savunulması ve yaşatılması için hayati noktalardır. Dolayısıyla, “emek”in 
savunacağı sosyal politikanın yaratılabileceği farklı birliktelikler, örgütlenmeler 
ve oluşumlar tartışmaya açılmalıdır.

Bu farklı birliktelikler, örgütlenmeler ve oluşumlar, “komiteler”, “halkalar” ya 
da “inisiyatifler” adı altında, emeğin geniş cephesini yaratmayı hedeflemelidir. Bu 
tarz “komiteler”, “halkalar” ve “ inisiyatifler”, “emek”in savunacağı sosyal politika 
için hayati noktalardır. Bu tarz “komiteler”, “halkalar” ya da “inisiyatifler”, emeği 
toplumun kurucu unsuru olarak toplumun merkezine çekecek emek örgütleriyle, 
sendika üyeleri ve sendika liderleri ve emeğin mücadelesine omuz verecek diğer 
demokratik kitle örgütleri ile yürütülmelidir. Bu tarz oluşumlar içinde işçi sınıfını 
oluşturan tüm farklılıklar (sigortalı, güvenceli işçiler, sigortasız işçiler, işsizler 
ya da işgücü piyasasının tümüyle dışında kalanlar) bir araya gelmelidir. Bu 
tarz oluşumlar, devletin himayesindeki “toplum merkezleri”nden, sivil toplum 
üyelerinin “hayırsever” ve “düşkün” ilişkisine üreten yardımlarından, İslami 
kesimin “Emek”in tüm değerlerine aykırı düşünceleri ören yardım ağlarından 
tümüyle farklı olmak durumundadır.

Emek, “kültürel eylemlilik” içinde, kendi yaşamını ifade etmek, tanımlamak 
ve anlamlandırmak zorundadır. İçinde bulunulan zor koşullar, bu anlamlandırma, 
ifade etme ve tanımlama sürecini çok zor kılsa da, bu yolda tüm çabalar sarf 
edilmelidir. Kültürel eylemlilik, işçi sınıfının sürece aktif olarak katılmasını, 
yaşanılanları kendi sözcükleri ile ifade etmesini ve yaşanılanları değiştirmek 
düşünmesini tanımlar. Yukarıda anılan tarzda oluşumlar, kültürel eylemlilik için 
önemli mekân ve zamanlardır. Bu tarz oluşumlar, çözüm için insanların bir araya 
gelip sorunları tartışması için ve kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretmeleri 
için oldukça önemlidir. Ayrıca, bu tarz oluşumlar, emeğin paradigmasının 
değerlerini örecektir (eşitlik, demokratiklik, katılım, dayanışma). Bu örülen 
değerler, geleceğe dönük alternatif bir toplumu mümkün kılacak siyasi tavırları 
da üretecektir. Bu tarz birliktelikler ve örgütlenmeler, yaşanan eşitsizliklere 
ve adaletsizliklere karşı işçi sınıfının en kötü etkilenen kısmının taleplerini, 
beklentilerini örecek ve iktidarlara bu beklentileri yüksek sesle duyuracaktır.

Son cümle olarak, “sermaye”nin sosyal politika anlayışına - piyasaya ve 
bireyin vazgeçilmezliğine - inananların kalesi olan Bastiani Kalesini ve onun 
çıplak-rutııbetli duvarlarını, sessizliğini, ölgün ışığını terk etmek ve “emek”in 
savunacağı toplumsal faydayı çoğaltan ve toplumsal yaşamın yeniden üretimini 
amaçlayan, siyasal kararlarla belirlenen ve yurttaşların sosyal hakkı olan sosyal 
politika alanına doğru, diğer bir deyişle, çiçeklere, gülen insanlara ve insana 
kucak açan evlere doğru yol almak gerekmektedir.
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Bütçe Üzerinden DörtTarz-ı Siyaset

Nah i t Yüksel*

Ö zet
Seçim lerden galip  ayrılan parti veya partilerce kum lan hüküm etlerin elindeki en önem li 

araç, devletin bütçesidir. “Yasa” biçim inde ve yıllık olarak çıkarılan bütçe, “bütçe hakkı”nın 
bir sonucu olarak, parlam entolarda en hararetli tartışm alara sahne olur. C um huriyet’in 
ilanından bu yana geçen sürede yapılan 88 bütçe içinde, bazı bütçeler, onu getiren hükümetin 
dünya görüşüne paralel olarak, çok farklı renkler (tarz-ı siyaset) taşımıştır. Bu bütçelerin, ilgili 
M aliye Bakanlarınca T B M M ’ye sunuş konuşm alarının incelenm esinin yararlı olabileceği 
düşünülmüştür. Bu düşünceyle Dem okrat Parti’nin, A navatan Partisinin ve Adalet ve Kalkınma 
Partisinin “ ilk” bütçeleri seçilmiştir. 1924 bütçesinin dc kapsam a dahil edilm esi, yaklaşım 
farkını gözlem lem e gereksinim inden çok, C um huriyet’in “ ilk” bütçesi olm ası dolayısıyladır. 
Konuşmalar, hüküm et program ları ile paralel biçim de irdelenm iş ve ilgili partilerin farklı 
dünya görüşleri ortaya konulm uştur. Çok farklı koşullar altında, C um huriyet’in 1., 28., 62. 
ve 80 inci bütçelerinin nasıl bir yaklaşım la (dünya görüşü) oluşturulduğu ve bir bakım a 
Cum huriyet dönem inin “dört tarz-ı siyaset” i incelenmiştir.

A n a h ta r  sözcük le r: Bütçe, tarz-ı siyaset, hüküm et programı.

I. “ Bütçe” ler ve “ tarz-ı siyaset” Ier 

/ . / .  “Bütçe” ve “bütçe hakkı”
Batı dilleri kökenli bir sözcük olarak dilimize yerleşen ve birbuçuk yüzyıldan 

beri1 ülkemizde de Batı’daki ile aynı anlamda kullanılmakta olan “bütçe” sözcüğü, 
başına ne tür sıfatlar (aile, işletme veya devlet) getirilirse getirilsin, tanımı 
gereği, “gelir”i, “gider”i ve bir “zaman dilimi”ni çağrıştırır. Başka bir anlatımla, 
bütçe, ailenin, işletmenin veyahut da devletin belirli bir zaman dilimine ilişkin 
gelir ve gider tahminlerini içeren bir “doküman”dır. Bununla birlikte, “bütçe” 
denildiğinde, hem tarihsel arka planından hem de toplumun tümü için taşıdığı 
önemden ötürü, devletin bütçesi (kamusal bütçe) akla gelir. “Devlet”e ilişkin 
bütçe söz konusu olunca, bütçe sözcüğünün çağrıştırdığı üç ortak unsura, “izin”i 
(yetki) de eklemek gerekir.
* Dr. (Siyasetbilimci).Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Devlet Bütçe 

Uzmanı, e-posta: nvuksel08@email.com
1 “ ... Bütçe tabiri tanzimattan sonra ilk defa 1855 (1271) tarihinde tanzim kılınan nizamname 

başlığında (Bütçe nizamnamesi) görülür...” Cezmi Erçin (1938). Bütçe Nazariyat ve Tatbikatı, 
İstanbul, Devlet Basımevi, s. 5.
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K ö k e n i 1215  ta r ih l i  M a g n a  C a r ta ’y a  d a y a n d ır ı la n  b ü tç e  k u ru m u , y ü z y ıl la r  
b o y u n c a  v e  ü lk e d e n  ü lk e y e  d e ğ iş e n  h ız la rd a  g e l i ş m iş  v e  b ü tç e  h a k k ı so n  b irk a ç  

y ü z y ıld a n  b e ri a n a y a s a l  g ü v e n c e  a lt ın a  a lın m ış t ır .
" . . .  B ütçe hakkı, m em leketlerin  dem okratik  ve parlam en te r sistem lerde 
kaydettik leri terakki ile ahenkli ve ona m uvazi o larak  doğm uş ve gelişm iştir. 
G erçek ten  tarihi seyri itibariy le , bü tçe hakkı p arlam en to la rın  am m e varidatı 
ile am m e m asrafları üzerindeki ye tk ilerin in  tan ınm ası ile m eydana ç ıkm ağa 
başlam ış ve bu hakları kav rayan  b ir şek ilde  yerleşm iş ve gelişm iştir.
M u h te lif  m em leketlerde  bütçe hakkın ın  tarih i bak ım ından  doğuşunu  ve 
inkişafın ı üç m erhale  itibariy le  te tk ik  e tm ek  m üm kündür:
a) V ergilerin ve d iğ e r ge lir kaynak la rın ın  parlam en to  tarafından  tasd ik i;
b) G iderlerin  (ödenek  verm e usulü  ile) parlam en to  tarafından  tasdiki;
c) D evletin  g e lir ve g iderle rine  ait tasdik  işlem in in  her sene parlam en to  

tarafından  yen iden  ifa o lunm ası.”2
T ü rk iy e ,  F e y z io ğ lu ’n u n  d a  b e li r t t iğ i  g ib i ,  b ü tç e  h a k k ın ı k u rm a  v e  k u lla n m a d a  

e n  g e ç  k a lm ış  ü lk e le rd e n  b ir id ir ;  18 7 6  ta r ih li K a n u n i E sa s i (1 8 7 6  A n a y a s a s ı )  

“ b ü tç e  h a k k ı” nı ilk  k e z  k a b u l v e  ifa d e  e tm iş  v e  m e ş ru ti  s is te m le  b ir l ik te  P a d iş a h , 

b ü tç e y i o n a y la m a  h a k k ın ı M e c l i s ’e d e v re tm iş ti r .
“ . . .Ş u  kad ar ki, bu kanunun  doğm asıy la  ö lm esi b ir o lm uş, K anunu 
E sasi’nin d iğ er hüküm leriy le  b irlik te  Teşrii M ec lis ’çe tasd ik  ed ilm iş b ir 
bü tçe sistem i de hayata  ancak  1908 M eşrııtiye ti’yle iade edilm iştir. Bu 
itibarla, T ü rk iy e ’de m odern  bü tçe  hakkın ın  başlang ıç  tarih i o larak  1909 

yılın ın  alınm ası hatalı o lm asa  gerek tir.”3 

Ü lk e m iz d e  m o d e m  v e  g e rç e k  a n la m d a  “ ta n z im , ta s d ik  v e  ta tb ik ”  e d ile n  ilk  

b ü tç e , F e y z io ğ lu ’n a  g ö re , 1325  (1 9 0 9 )  y ı l ın a  a it  b ü tç e d ir .
T ü r k iy e ’d e  b ü tç e  h a k k ın ın  v e  m o d e rn  b ü tç e  k u ra m la r ın ın  g e rç e k  a n la m d a  

y e r le ş ip  g e l iş m e s i ,  C u m h u r iy e t  d ö n e m in d e  s ö z  k o n u s u  o lm u ş tu r . '1 1 9 2 4 , 1961 v e  
1982  a n a y a s a la r ı  d a  b ü tç e  h a k k ın a  y e r  v e rm iş t ir .  M o d e rn  a n la m d a  b ü tç e  h a k k ı v e  

u y g u la m a s ın ın  b a ş la n g ıc ı  o la ra k  is te r  18 7 6  y ıl ı  is te rs e  1 9 0 9  y ıl ı  a lın s ın , h e rh a ld e  

100  y ıl ı a ş k ın  b i r  “ b ü tç e ”  g e ç m iş im iz  v a rd ır .

2 Bedi Necıneddin Fcyzioğlu (1969). Nazari, Tatbiki, Mukayeseli Bütçe, (3. Baskı), İstanbul, Fen 
Fakültesi Döner Sermaye Basımevi, s. 14-5. Bütçe hakkının ve tekniğinin tarihçesi hakkında, 
bkz. Feyzioğlu (1969) s. 14-36; Hazım A tıf Kuyucak (1952). Bütçe, İstanbul, İsmail Akgün 
Matbaası, s. 15-30; tarihçenin yanı sıra, 1855’ten 1876 yılına kadar Osmanlı Devletindeki bütçe 
uygulamasının, “ ... bütün gayretlere rağmen, muvafTakiyetsizlikle neticelenmiş bulunduğu...” 
yönündeki saptama için, bkz. Erçin (1938) s. 9-21. Ayrıca, daha ayrıntılı bir tarihçe için. M. 
Kamil Mutluer, vd. (2011). Biitçe Hukuku, (3. Baskı), İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayım, s. 43- 
61.

3 Feyzioğlu (1969) s. 23.
4 Feyzioğlu (1969) s. 29- 30. 1910 yılında çıkarılan Genel Muhasebe Geçici Yasası (Muhasebei 

Umumiye Kanunu Muvakkati) 1927 yılında, Genel Muhasebe Yasası (Muhasebei Umumiye 
Kanunu) adlı ve 1050 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmış, 1050 sayılı Yasa, bazı değişikliklere 
uğramakla birlikte. Cumhuriyet döneminde en ıızıın süre (2006 yılına kadar, yani 80 yıl) 
yürürlükte kalan yasalardan biri olmuştur.
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1927 yılında çıkarılan 1050 sayılı Yasaya göre, bütçe (“devlet bütçesi”), devlet 
daire ve kuramlarının yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunların 
uygulanmasına izin veren bir yasadır. 2003 yılı sonunda çıkarılmasına karşın 
ancak 2006 yılında tümüyle yürürlüğe girebilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Yasası5 ise, yerel yönetimleri ve sosyal güvenlik kuruluşlarını 
da gözeterek, “bütçe” sözcüğünü yalnızca “Merkezi Yönetim Bütçesi”ne 
indirgemeyen ve onu yasa olarak nitelemeyen bir tanım benimsemiştir: Belirli bir 
dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları 
gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge.6

1.2. Bütçenin niteliği ve işlevi
Bütçenin niteliği ve üstlendiği işlevler konusunda Bulutoğlu- Kurtuluş şunları 

belirtmektedir:
“Devlet bütçesi ulusal ekonomide kamu ekonomisinin yerini ve payını 
belirler, bir yandan da maliye politikası amaçlarını gerçekleştirmeye 
yönelik bir eylem planıdır. Gelirlerin toplanması ve harcamaların 
yapılması hükümetlerin tüm hizmetlerinin çerçevesini belirlediğinden, 
bütçe hükümetin hizmet ve iktisadi politika anlayışını somutlaştıran 
bir belgedir. Hükümet bütçesini ekonomik ve toplumsal programı 
doğrultusunda hazırlar. Kamu ekonomisinin büyüklüğü, kamu hizmetleri 
bileşimi, vergilerin yükünün yurttaşlar arasında dağıtımı kararları bütçede 
somutlaşır. Ekonominin büyüme hızı, dış ticaret hacmi ve dengesi, 
fiyatların artış hızı, istihdam düzeyi, yatırımlar gibi ekonomik gelişme ve 
politika hedefleri bütçe hazırlıklarını etkiler.”7 

Anayasa hukukumuz ile 1050 ve 5018 sayılı Yasalar çerçevesinde “yasa”8 olarak 
çıkarılan ve adları gibi içerikleri de bir ölçüde farklı olan iki tür bütçe (“Devlet 
bütçesi” ve “Merkezi Yönetim Bütçesi”) hükümet programlarında topluma vaat

5 5018 sayılı Yasanın kamu mali yönetimi ve kontrol alanında ve bu arada bütçe hukukumuzda 
yaptığı değişiklikleri içeren yeni ve değerli bir çalışma için bkz. M. Kamil Mutluer, vd. (2011).

6 Kenan Bıılııtoğlu, bütçeyi, maliyetleri siyasal gelirlerle (genellikle vergilerle) karşılanan ve bir 
kamu bürokrasisi tarafından sunulan hizmetlere ayrılmış olan ödenekleri gösteren, Iıarcamacı 
daireleri giderler yapmakla, gelirden sorumlu olanları da bunları toplamakla yetkilendiren 
bir kamu hizmetleri sipariş listesi biçiminde tanımlamaktadır. 1050 ve 5018 sayılı Yasaların 
bütçe tanımlarına kıyasla Bulutoğlu’nun tanımındaki zenginlik, bütçenin bir “kamu hizmetleri 
sipariş listesi” olduğunu vurgulamasıdır. Kenan Bulutoğlu (2004). Kamu Ekonomisine Giriş 
Demokraside Devletin Ekonomik Bir Kuramı, (8. Baskı), İstanbul, Batı Tiirkeli Yayıncılık, s. 
172.

7 Kenan Bulutoğlu ve Erciş Kurtuluş (1981). Bütçe ve Kamu Harcaına/arı, İstanbul, Araştırına, 
Eğitim, Ekin Yayınları, s. 89.

8 Yürürlükteki Anayasa, parlamentonun en önemli görevleri arasında, yasama faaliyetinin (yasa 
koymak, değiştirmek ve kaldırmak) yaııı sıra, “bütçe yasa tasarılarını görüşüp kabul etme’ yi 
dc saymıştır. Bu düzenleme, birinci olarak, Türk hukukunun devlet bütçesine “yasa” değeri 
atfettiğinin, ikinci olarak da, Aııayasakoyucunun “bütçe” yasalarını diğer yasalardan farklı bir 
yasa saydığının göstergesidir. Bu ikinci boyut, anayasa yargısında sıklıkla işlenmektedir.
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edilenlerin yerine getirilmesi bakımından, eldeki en önemli araçlardan biri, belki 
de birincisidir. Bütçenin9 bu tür bir araç ve değişik toplumsal kesimlerin beklenti 
içine girdiği bir kamu hizmetleri sipariş listesi olması, onun üzerinden “siyaset’Mer 
geliştirilmesine yol açmaktadır. Hükümetler, benimsedikleri ideolojik yaklaşımın 
ışığında ve programlarına koşut bir biçimde bütçelerini oluşturmakta ve kendi 
“tarz-ı siyaset”lerini10 bütçelerine yansıtmaktadırlar."

1.3. Çalışmanın anıacı ve kapsamı
Bu çalışmada, Cumhuriyet tarihimizdeki farklı tarz-ı siyasetleri olan 

hükümetlere ait “ ilk” bütçe yasaları seçilmiş, bu yasalar konusunda “ilgili Maliye 
Bakanlarınca TBMM Genel Kurulu’na yapılan sunuş konuşmaları” irdelenmiş 
ve bu bütçelerin sahibi olan hükümetlerin tarz-ı siyasetleri bu kez kendi bütçeleri 
üzerinden ve hükümet programlarından12 hareketle okunmaya çalışılmıştır. 
Hangi bütçelerin inceleneceği saptanırken, incelenen bütçenin hazırlanmasında 
esas alman felsefe bakımından, birbirini izleyen hükümetlerin uyguladıkları

9 1050 sayılı Yasanın yürürlükte olduğu devrede olduğu gibi, 5018 sayılı Yasanın yürürlükte 
olduğu günümüzde de, bütçe, bir yasa metni ile ekli cetvellerin hepsini birden ifade etmek üzere 
kullanılmakta ise de, bütçe sözcüğünün kapsamı zaman içinde değişime uğramıştır. “... 1327 
(1911) tarihli muhasebei umumiye kanunu muvakkatinde bütçe tabiri, muvazeııei umumiye 
kanununa bağlı cetveller için istimal olunmuştur. Bugünkü Teşkilatı Esasiye kanunumuzla da, 
bütçe tabiri, muvazeııei umumiye kanununa bağlı masraf ve varidat cetvelleri için kullanılmıştır. 
Maahaza, bütçe tabiri, muvazeııei umumiye kanunu ile merbutu cetvellerin heyeti uınumiyesini 
ifade edecek surette de kullanılmaktadır.” Erçin (1938) s. 5-6.

10 “Tarz-ı siyaset” ifadesi, Türk siyasal düşünce tarihinde Akçuraoğlu Yusuf Bey’in 1904 yılında 
kaleme aldığı ünlü risalenin adında yer almaktadır. Çağdaşı kimi Osmanlı aydınları gibi Osmanlı 
Devletinin nasıl ayakta kalabileceği konusunda kafa yoran Yusuf Akçura, Osmanlıcılığı, 
Panislamizmi ve Türkçülüğü üç ayrı tür siyaset olarak incelediği makalesinde, çare olarak, 
Türkçülüğün kabul edilmesini salık vermektedir. Makalenin kitaplaştırılmış biçimi için, bkz. 
Yusuf Akçura (1976). Üç Tarz-ı Siyaset, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayını. Akçuraoğlu Yusuf 
Bey’den esinlendiğimiz “tarz-ı siyaset” ifadesinin, karşılaştırmalı incelemelerde zaman zaman 
kitap adlarında kullanıldığına tanık olunmaktadır. Mustafa Şener (2010). Türkiye Solunda Üç 
Tarz-ı Siyaset (Yön, MDD ve TİP), İstanbul, Yordam Kitap.

11 Temmuz 2011’de kurulan 61 inci Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti öncesindeki hükümetler 
tarafından, bazı yıllar çıkarılan avans yasaları, ek ve geçici bütçe yasaları bir yana bırakılacak 
olursa, 1924-2011 devresinde toplam 88 bütçe (bütçe yasası) çıkarılmıştır. “Bütçe’Mer zaman 
içinde farklı biçimlerde adlandırılmıştır: 1924-1928 yıllarında “Muvazenei Umumiye Kanunu”, 
1929-1931 yıllarında “Bütçe Kanunu”, 1932-1944 yıllarında “Muvazenei Umumiye Kanunu", 
1945-1952 yıllarında “Bütçe Kanunu”, 1953-1954 yıllarında “Muvazenei Umumiye Kanunu”, 
1955 yılında “Bütçe Kanunu”, 1956-1960 yıllarında “Muvazenei Umumiye Kanunu”, 1961- 
2005 yıllarında “Bütçe Kanunu” ve 2006- 2011 yıllarında “Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu”. 
Mali yıl başlangıcı Ocak, Mart ve Haziran ayları arasında gidip gelmiştir: 1924-1925 yıllarında 
1 Mart, 1926-1945 yıllarında I Haziran, 1946-1948 yıllarında 1 Ocak, 1948-1982 yıllarında 1 
Mart ve 1983-2011 yıllarında 1 Ocak. 1992 yılına kadarki veriler için bkz. Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı (1992). Biitçe Kanunları Fihristi (1924-1992), Ankara.

12 Hükümet programlan için. Fazıl Aydın (2009). Hükümet Programları ve Kalkınma Planlarında 
Maliye Politikası, Gelirler Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.
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politikalarda “biitçe”den kaynaklı bir biçimde önemli bir “kırılma”nın işaretinin 
Maliye Bakanının bütçe sunuş konuşmasında verilip verilmediği ölçütü 
benimsenmiştir. Olası bir kırılmanın belirtilerinin, “ ilk” bütçede ortaya çıkacağı 
düşünülmüştür. Böylelikle, dört ayrı siyasal partinin “ ilk” bütçelerinin sunuş 
konuşmalarına yansıyan farklı dünya görüşleri ortaya konulmuş ve bir bakıma 
Cumhuriyet döneminin “dört tarz-ı siyaset”ine13 işaret edilmiştir. Ayrıca, seçilen 
bütçelerin, Boratav’ın, 20. yüzyıl Türkiye iktisat tarihini kuşbakışı inceleyen 
çalışmasındaki bölümleme14 ile örtüşüp örtüşmediği de gözlemlenebilecektir.

Seçilen dört bütçe ve bunların tercih edilme gerekçeleri şunlardır:
- Cumhuriyet’in ilk bütçesi olan ve Halk Fırkası (Cumhuriyet Halk Partisi) 

tarafından hazırlanan 1924 yılı bütçesi. Bu bütçe, yukarıda değinildiği şekilde 
bir kırılmayı temsil etmese de, Cumhuriyet’in “ilk” bütçesi ve bir bakıma hareket 
noktası olması dolayısıyla, inceleme konusu yapılmaya değer görülmüştür.

- Türk siyasal yaşamında “ farklı” tarz-ı siyaseti olan hükümetlerin başında 
Demokrat Parti (DP) hükümetleri gelmektedir. 1950 yılı Mayıs’ında iktidara 
gelen DP’nin “ilk” bütçesinin sunuş konuşması, bu Parti’nin, selefi olan 
CHP’den ne denli farklı siyasal ve iktisadi düşüncelere sahip olduğunu ve kırılma 
oluşturduğunu görmek bakımından incelenmiştir.

- 1983 yılı sonunda tek başına iktidara gelen ve (1980-1983 devresine değilse 
bile, 1970’li yıllarına sonuna kıyasla) çok farklı bir politika demetini elinde 
tutan Anavatan Partisinin (ANAP) yaptığı ilk bütçe olan 1985 bütçesi de, siyasal 
yaşamımızda iz bırakan bu Parti’nin yaklaşımını bütçe üzerinden görebilmek için 
incelenmiştir.

- 2002 yılı sonunda iktidara gelen ve halen (2011 Temmuz) iktidarda olan 
Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) ilk bütçesi olan 2003 bütçesi, önemli 
bir kırılmayı temsil ettiği gerekçesiyle, incelemeye değer görülmüştür.

13 Kamu sektörünün işlevi ve bu sektörün ekonomideki büyüklüğü (kamu harcamalarının gelişimi 
ve bileşimi) farklı ekol ve yaklaşımlar tarafından farklı şekillerde açıklanıp yorumlanmaktadır. 
Liberal (neoklasik), sosyal demokrat ve radikal (Marksist) yaklaşımlar için bkz. İzzettin Önder, 
vd. (1993). Türkiye’de Kamu Mâliyesi, Finansal Yapı ve Politikalar, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt 
Yayınları, s. 14-21.

14 Boratav, 1908-1922 devresini “Devrim ve Savaş Yılları”, 1923-1929 devresini “Açık Ekonomi 
Koşullarında Yeniden İnşa”, 1930-1939 devresini “Korumacı - Devletçi Sanayileşme”, 1940- 
1945 devresini "Bir Kesinti - İkinci Dünya Savası”, 1946-1953 devresini “Dünya Ekonomisiyle 
Farklı Bir Eklemlenme Denemesi”, 1954-1961 devresini “Tıkanma ve Yeniden Uyum”, 1962-
1976 devresini “İçe Dönük, Dışa Bağımlı Genişleme”, 1977-1979 devresini “Yeni Bunalım” 
1980-1988 devresini “Sermayenin Karşı Saldırısı”, 1989-1997 devresi “Fiııans Kapitale 
Teslimiyet ve Popülizme Aksak Dönüş” ve 1998-2009 devresini de, “Kesintisiz IMF Gözetimi 
ve Krizler" olarak nitelemektedir. Korkut Boratav (2011), Türkiye İktisat Tarihi 1908- 2009, 
( 15. Baskı), Ankara, İmge Kitabevi Yayını.
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II. İlk “ sulh”  vc “ Cumhuriyet”  bütçesi: 1924/1340 bütçesi15

/ / . / .  Kurtuluş Savaşı ’mu sürdüğü yılların bütçelerinin özellikleri 
Büyük Millet Meclisinin Ankara’da toplandığı 23 Nisan 1920 tarihinden 

itibaren Kurtuluş Savaşı koşullarının olağanüstülüğü nedeniyle, 1920, 1921, 1922 
ve 1923 yılı bütçelerinin normal bir yasama çalışması sonucunda çıkarılması 
olanağı bulunamamıştır.

“A n k ara ’da B üyük M illet M eclisin in  aç ılış ından  hem en sonra, A n ad o lu ’daki 
dev let ge lirle rine  el konu lm aya başlandı. Ö ncelik le , D üyunu  U m um iye ve 
T ü tün  R ejisi idarelerin in  tahsil e tm ek te  o lduğu  dev let ge lirle rin in  hâzineye 
ak tarılm ası sağ landı. M aliye B akan lığ ınca  b ir yandan  ge lirle r tahsil ed iliyor, 
b ir yandan  da harcam alar yap ılıyo rdu . F akat bu işlem ler b ir bütçe düzeni 
o lm aksızın  yü rü tü lüyordu . G erçek ten  de, 1920 ve 1921 m ali y ıllarına 
ait bü tçe le r bu y ılla rın  sonunda kabul edilm iştir. B aşka b ir an latım la, 
sözü ed ilen  bütçeler, yıl içinde h izm etin  yü rü tü lm esi için ç ıkarılan  avans 
yasaları ile verilen  ödenek le rin  b ir nevi m ahsubu  n ite liğ in i taşım aktaydı.

1921 yılı B ütçe Y asasının 1 inci m addesi, ‘M uvazenei U m um iyei D evlete 
dâhil varidat ve m asarifa t yekûnunun  1337 senei M âliyesi için  senei 
m ezkûreye m üteallik  hesabı k a t’i lay ihasın ın  h itam ı te tk ik inde  te sp itin i’ 
öngörm ek teyd i. K urtu luş S avaşın ın  en yoğun  b iç im de cereyan  ettiği
1921 y ılında , m ali yıl başlang ıcı o lan  M art ay ından  itibaren , yukarıda  da 
vurgu landığ ı g ib i, avans yasası adı a ltında , belirli ay lara  dair ih tiyaçları 
g iderm ek  üzere ödenek  verilm esi yo luna  g id ilm iş , yıl içinde bu şekilde 
m u h te lif  avans yasa ları ç ıkarılm ıştı. 1921 yılı bü tçesi, m ali y ılın  b ilim ine 
yaln ızca  iki giiıı k a layasa laş tır ılm ıştı. 1921 y ılın aa itb ü tçcn in d iğ e rb irö n em li 
özelliğ i de, ö d enek le r ileg e lir tahm in lerin in  bü tçede  belirtilm em iş o lm asıyd ı.

1922 ve 1923 y ılla rında  ise, günün  koşulları yüzünden , başlı başına bir 
bü tçe  yasasın ın  hazırlan ıp  yü rü rlüğe  konulm ası m üm kün o lm am ış, 1920 
yılı bütçesi harcam a kalem leri esas a lınm ak  su re tiy le  ç ıkarılan  avans 
yasa larına  dayan ılarak  harcam alar yap ılm ıştı. T B M M ’nin  açıld ığ ı 1920 
y ılından  itibaren  ilk “o lağan” bütçe, 1924 m ali yılı için hazırlanab ilecek  

ve bu bütçe, aynı zam anda C um huriyetin  de ‘ilk ’ bü tçesi o lacak tı.” 16

Zaferle sonuçlandırdığımız Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrasında 1923 ortalarında 
Lozan Barış Anlaşması imzalanmış, aynı yılın sonuna doğru ise (29/10/1923), 
siyasal rejim sorunu çözüme kavuşturulmuştur: Cumhuriyet.

15 Maliye Vekili ve Kângırı Mebusu Abdülhalik (Renda) Bey’in 1924 yılı bütçesini (1340 Senei 
Mâliyesi Muvazenei Umumiye Kanunu, R.Cî.:24/5/1924-71) TBMM’ye sunuş konuşması için 
bkz. T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Devre II, Cilt 6, İçtima Senesi / ,  Yüzyedinci İçtima, Celse 1
(20.2.1340).

16 Nalıit Yüksel (2011). “Cumhuriyet’in ‘İlk’ Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı", Maliye Dergisi, 
Sayı 159, (Temmuz 2010-Aralık 2010), s. 301. Ayrıca, 1920'li yılların bütçeleri hakkında, bkz. 
Fikret Ünal, vd. (1979). 1020-1929 Biitçe Kanunları, Ankara, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu 
Yayını.
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II.2. Maliye Vekili’nin konuşmasından kesitler
Hazırlıkları daha önceden başlamakla birlikte, TBMM’deki görüşmelerin 

uzaması yüzünden 1924 yılı mali yılbaşına (1 Mart) kadar yasalaştırılamayan ve 
Mart ayında da görüşülmeye devam olunan 1924 yılı bütçesinin17* iki konudaki 
“ilk”liğini Maliye Vekili Abdülhalik Bey (Renda) şu sözlerle dile getirmiştir: 

1340 bütçesi Cumhuriyetin ilk bütçesi olduğu gibi beş seneden 
beri tevali [devam] eden Mücahedatı Milliyemizin muvaffakiyetle 
tetevvüceden [başarıyla taçlanan] sulh senesinin de ilk sulh bütçesidir.”

Maliye Vekili ve diğer milletvekillerinin 1924 bütçesi üzerinde yaptıkları 
konuşmalarda, birinci olarak, ülke sınırlarının Lozan Barış Anlaşması sayesinde
1923 yılının ikinci yarısında belirginleşmiş olması vurgulanmıştır Gerçekten de, 
Kurtuluş Savaşı’nın cereyan ettiği 1920-1922 devresinde siyasal sınırlar (kamu 
gelirlerinin toplanacağı ve kamu hizmetlerinin sunulacağı satıh) kesinleşmemişti; 
hatta, 1923 yılı bütçesi hazırlanırken, İstanbul ve civarı bile henüz işgal altında 
idi. Vurgulanan ikinci konu ise, yukarıda da değinildiği üzere, olağanüstü 
koşulların egemen olduğu 1920-1923 devresinde, mali yıl başlamadan önce 
usulüne uygun bir bütçe yasası çıkarılmasına imkan bulunamaması yüzünden, 
her bir mali yıla ilişkin olarak, daha önce de belirtildiği gibi, bir ya da birkaç aylık 
avans yasalarının çıkarılması ile yetinilmesi ve esasen mali yıl başlamadan önce 
yasalaşması gereken bütçenin, 1922 yılı örneğinde olduğu gibi, ilgili mali yılın 
ancak son gününde yasalaştırılabilmesidir. 1921 yılı bütçesinde ise, gider ve gelir 
tahminlerine hiç yer verilmemiştir.

Cumhuriyet’in “ilk” bütçesinin (1924 mali yılı bütçesinin) hazırlanmasında 
hakim olan görüş ve esasları (tarz-ı siyaset) olağanüstü koşulların egemen olduğu 
1920-1923 devresi bütçeleri ile kıyaslamak Maliye Vekiline ve milletvekillerine 
anlamlı gelmemektedir; bu görüş ve esasları Biiyük Millet Meclisinin 30/10/1922 
tarihli ve 307 sayılı kararı ile “münkariz” olduğuna [yıkıldığına] hükmedilen 
Osmanlı Devletinin 1919 ve öncesi yıllar bütçeleri ile kıyaslamak ise, çok daha 
anlamsızdır.

İlk “sulh” ve “Cumhuriyet” bütçesinin açıksız (denk) hazırlanması, gösterilen 
tüm özene rağmen, başarılamamıştır.

" ... İlk sulh bütçesini ve ilk Cumhuriyet bütçesini açıksız ve m ütevazin  
[denk] olarak takdim etm ek niyetinde idik.
Lâkin arz edeceğim  esbabdan dolayı bunu tamamen mütevazin olarak 
takdim edem em ek zaruretinde b u lundum ....”

17 Olağanüstü gelişmeler (Hilafetin 3 Mart’ta kaldırılması ve beraberinde başka iki önemli yasanın 
çıkması ve Anayasa çalışmaları) yüzünden bütçe yetiştirilemediği için, iki aylık süre için avans 
yasaları (425 sayılı 1340 Senesi Mart Ayına Mahsus Muvakkat Bütçe Kanunu ve 457 sayılı 
1340 Senesi Nisan Ayına Mahsus Muvakkat Bütçe Kanunu) çıkarılmış, 20 Nisan I924'tc kabul 
edilen bütçe yasasıyla bu avans yasalarının içerdiği gelir ve giderler mahsup edilmiştir.
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1924 yılı bütçesinin tümü üzerinde TBMM’ye sunuş yapan Maliye Vekilinin 
önemle vurguladığı konulardan biri, ardı sıra, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı 
ve Kurtuluş Savaşı’nda çekilen cefanın ve insanımızın katlandığı fedakarlıkların 
bu “mukabele-i şükran”ı olarak adlandırılabilecek olan ve bütçe üzerinde 
muazzam yükü olan “Muhassasatı Zatiye” (Kişi Ödenekleri) bütçesidir. Bir başka 
önemli konu, Düyunu Umumiye çalışanlarının ücretleridir.1*

1924 yılı bütçesinde, 1920-1923 devresi bütçelerinin hazırlanması sırasında 
göz önünde bulundurulmayan bazı olgular (İstanbul’un henüz yeni ülke sınırları 
içine girmesi nedeniyle, orada bizim posta idaremizin kurulması, 1920, 1921 ve 
1922 yıllarında ülkenin en zengin kısmının düşman işgali altında olması nedeniyle, 
1922 yılı gelirini “nazarı itibara alarak” gelir bütçesini ve bu arada gümrük 
resmini isabetli tahmin etmenin olanaksızlığı, Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı 
yüzünden birçok gencin yaşamına mal olması ve bu yüzden ülkede kol gücünün 
eksilmesi, Osmanlı İmparatorluğu devrinden kalan bazı eski tür vergilerin, yani 
aşarın kaldırılması.19) dikkate alınmış ve bunlar için ödenek tefrik edilmiştir.

Maliye Bakanı, II. Meşrutiyetin öncesinde ve sonrasındaki hükümetlerin, devlet 
daireleri içinde üçüne (tapu nüfus ve vergi) pek önem vermediklerinden yakınmakta, 
kendilerinin ise, bu üç daireyi “devairi esasiye” sayacaklarını belirtmektedir.

Bu bütçenin özgün yanlarından biri de, Hilafet kurumıına siyasal sistemimizde 
yer olup olmadığının, Hilafet bütçesi dolayısıyla ve bütçe görüşmeleri sırasında 
hararetli tartışmalara neden olmasıdır. Bütçe görüşmeleri henüz sonuçlanmadan 
3 Mart 1925’te çıkarılan üç yasayla Hilafet kaldırılmış, tekke ve zaviyeler 
kapatılmış ve öğretim birliği (tevhidi tedrisat) sağlanmıştır.20
18 “ ...M uhassasatı Zatiye için mevzu on milyon küsur bin lira, varidatımızın hemen onda birini 

teşkil ediyor. ... Tetkik edilecek olursa Muhassasatı Zatiyedeıı maaş alanların miktarı bugün 
bütün bütçeden maaş alan memurinin sekiz misli kadardır. (394) bin kişi bugün Muhassasatı 
Zatiyeden maaş alıyorlar. Bu rakam telâffuz edildiği zaman herkes birdenbire korkuyor. Halbuki 
efendiler! Bu rakam bize Balkan Harbinden beri şimdiye kadar vuku bulan mücadelatımızda 
bizim için yapılmış olan fedakârlıkların bir mukabclci şükranıdır. Başka bir şey değildir. Bu 
rakamdan üçyüz ellialtı bin kişi mütekaidin ve bilhassa eytam ve aramili askeriyedir. Bunlar 
1325 senesinde yoktu. Fakat Balkan Harbi, Umumi ve Cidali Millî bu borcu bize bırakmıştır 
ve biz de bunlara bakmak mecburiyetindeyiz. Tetkik edildiği zaman görülür ki, bu Hükümetin 
üzerinde bir bârdır. Fakat bir birdenbire bu bârı atalım demek de doğru değildir.”
“ ... Evvelâ hepimizin şikâyet ettiği eskiliği tamamen kaldırmak mecburiyetindeyiz. Pekâlâ 
biliyorsunuz ki. şimdiye kadar Düyunu Umumiye memurları; bütün memurların aldıkları 
tahsisatı fevkalâde nispetinden fazla ayrı bir tahsisatı fevkalâde alıyorlardı. Hükümet 
memurini içinde Düyunu Umumiye memuru sıfatını taşıyan bir sınıfın yani Düyunu Umumiye 
memurlarının böyle bir nevi imtiyaza malik olmalarını Hükümet muvafık görmedi ve bütün 
memurların tahsisatı fevkalâdelerini birleştirdi...”

19 Bakan, aşar vergisinin kaldırılmasını, ihtiyatlı bir biçimde ve olumlu değerlendirmektedir: “ ... 
Bunu yaptıktan sonra arkadaşlarımın cümlesinin arzusu belki şahsan ve hattâ şahsi en büyük 
arzum Aşar Vergisinin tamamiyle ortadan kalkması merkezindedir. Şahsan arzu ediyorum. Bir 
Maliye Vekili yirmibeş milyon varidat veren bir şeyi birden bire bütçeden, ortadan kaldıramaz. 
Ona mukabil birçok m asarif vardır ki, vacibııttediyedir. Küçük bir vergi değildir ki, üzerinde 
bir iki ay tecrübe yaparak Arazi Vergisine veyahut başka bir vergiye kalbedelim ...”

20 Yüksel (2011).
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¡1.3. Hükümet Programından kesitler
1924 yılı bütçesinin görüşülmesi esnasında, 5 Mart 1924’te I. İsmet Paşa 

Hükümeti istifa etmiş ve 9 Mart 1924’te II. İsmet Paşa Hükümeti kurulmuştur. I. 
İsmet Paşa Hükümetinin “çok kısa” hükümet programından bazı pasajlar aşağıya 
alınmıştır. II. İsmet Paşa Hükümeti ise, hükümet programı hazırlamamıştır. I. 
İsmet Paşa Hükümeti’nin programında şu konulara yer verilmişti.

“ ...A rk ad aşla r, tak ip  edeceğ im iz  hareket, hu tu t-u  esasiyesi itibariy le  bütün 
dünyaca  m alum dur. M evki-i ik tidarda ve m evki-i m esu liye tte  bulunan 
ekseriyet fık rasın ın  m ille te  arz  ettiği ve m ille tin  tasv ip  ettiği um deler ve 
M eclis-i A li'n in  in k işa f ve terakki için, huzur ve m üsa lem et için öteden 
beri m usırran  iltizam  ettiğ i esaslar; C um huriyet H üküm etin in  hattı hareketi 
olacaktır. D ah ilde  h uzu r ve em niyeti ve terakki ve inkişafı tem in e tm ek  
için C um huriyet H üküm eti, kem ali azim  ve m etanetle  kem ali ısrar ve takip  
ile hareket edecektir. C um huriyet H üküm etin in  m ünâsebat-ı hâric iyede  üç 
sü lesası T ürk iye  C um huriye tin in  m evcud iyetin i ve tem am iyetin i sağlam  
tu tarak  m enâfi-i hayatiyesiııi gözönünden  ay ırm am ak  esası dah ilinde 
m üsalem eti, huzuru , hüsnü  m tinasebatı m üm kün  o lduğu  kadar tevsi ve 
teyit e tm ek ten  ibarettir. H em  hudu tlarım ızla  ve kendileri ile n ıuahedatı 
im za ed ip  safahatın ı ta tb ik  e tm ek te  o lduğum uz ve d iğer taraftan  ve 
henüz m üııasebata  g irm ed iğ im iz  dev le tlerle  sam im i b ir dostluk  tesis için 
bü tün  kuvvetim izi s a r f  edeceğ iz . G öreceğ im iz  hüsnün iye te  fazlasıy la  
m ukabele  edeceğ iz . Bu esas la r dâh ilinde  T ürk iye  C um huriyeti m enafı-i 
hayatiyesiııi m uhafaza  e tm ek  için son derecede  d ikkatli o lacak tır...”

II.4. Değerlendirme
Maliye Vekilinin ve diğer milletvekillerinin bu “ilk” bütçe üzerinde yaptıkları 

konuşmalara üç duygu egemendir: coşku, gurur ve kaygı.
“ M ille tvek illeri (m ebuslar), v a tandaşların  yeni C um huriye t idaresinden 
bek len tile rin in  ne den li çok o lduğunun  b ilinc inded irler; aynı zam anda, 
C um huriye t coşku  ve gu ru runun , hayal k ırık lık la rına  neden o lunm aksızın  
sürm esi gereğ in in  de fark ındadırlar. C oşku  ve gururun  kaybı endişesi 

zam an zam an m ille tvek ille rin in  konuşm alarına  yansım ıştır.”21

Boratav, Cumhuriyet’in ilan edildiği 1923 yılının, siyasi bir devrimi temsil 
etmesi bakımından geçmişle kesin bir kopmayı ifade ettiğine işaret etmektedir. 
Bununla birlikte, Boratav’a göre, 1923 yılının “iktisadi” bakımdan geçmişle bir 
kopukluk meydana getirdiğini söylemek olanaklı değildir. Aksine, 1923-1929 
dönemi, 1908-1922 dönemiyle şaşılacak bir süreklilik içindedir. Bu süreklilik,
II. Meşrutiyet sonrasında “milli iktisat” görüşü olarak nitelendirilen ve savaş 
yıllarında kısmen uygulanan iktisadi tezlerin, dönemin nesnel koşullarından 
doğan sınırlamaların dışında, 1923 sonrasında büyük ölçüde egemen olmasında 
gözlemlenmektedir.

21 Yüksel (2011).
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Bilsay Kuruç’a göre de, yeni bir rejim kurmanın geniş ölçüde ekonomiden 
geçtiği, ekonomideki ufkun ve kalıcı başarıların önemi Cumhuriyetin 
kurucularınca iyi biliniyor. 1923’ü izleyen yıllar yeni rejimin toplumda ve devlet 
düzeninde “arkaik” olarak gördüğü yapıları tasfiyeye giriştiği ve yenilerini 
kurmaya başladığı dönemdir. Yenileşmenin “milli” bir özle dolması istenmektedir. 
1924’den sonra Cumhuriyet yönetiminin devleti kurması ve oturtması, bir var 
olma-yok olma davası gibi algılanmaktadır. Ekonomik kararlar salt “ekonomik” 
olmakla sınırlı değildir. Devlet içte ve dışta 1924 yılında hukuken tescil edilmiş 
olsa da, kuruluşun temel sorunları henüz çözüm bulamamıştır. Bu, yönetici kadro 
için rahatlık ve güvenlikten çok, keskin bir duyarlılığın ve tedirginliğin sürüp 
gitmesine yol açacak bir tablodur. “İmar ve inşa” ya da günümüzdeki anlamıyla 
“kalkınma”, Cumhuriyet rejiminin ana doktrinidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
özel girişimciliği destekleyen iktisat politikası, girişimciliğin “özerliğinden önce 
“milli”liğine önem vermiştir.22

I I I .  Hususi teşebbüse ve tarıma/ziraate methiye, devlet kapitalizmine 
ve bürokratik tasalluda reddiye: 1951 bütçesi23

III.1. Bu bütçenin ve 1946-50 bütçelerinin özellikleri 
1951 mali yılı bütçesi, Cumhııriyet’in ilanından 1951 yılına dek, hazırlanması 

sorumluluğunu CHP’nin üstlenmediği ve aynı biçimde, halefi olan Demokrat 
Parti’nin (DP)24 hazırladığı (sorumluluğunu üstlendiği) “ilk” bütçedir.

Mali yıl “ 1 Mart”ta başladığından, siyasal iktidar devrine konu olan 
seçimden (14 Mayıs 1950) birkaç ay önce 1950 yılı bütçesi CHP Hükümetince 
yasalaştırılmıştı. Demokrat Parti, seçim sonrasında 1950 yılı bütçesini uygulamış 
ve ilk bütçesini 1951 ’de yapmıştır.

II  1.2. Maliye Bakanının  konuşmasından kesitler
DP’nin 14 Mayıs 1950 Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında “yeni iktisadi 

ve malî görüş ve prensiplerle” iş başına geldiğini belirten Maliye Bakanı Hasaıı 
Polatkan, bütçeyi TBMM Genel Kurulu’na sunuş konuşmasında, CHP dönemi 
bütçelerine hakim olan anlayış (telakki) ile DP’nin bütçe anlayışı arasındaki 
farklılığa, “geçmiş idare zamanına ait bütçelere hâkim olan telâkkiler”, 
“birbirinden farklı, iki ayrı iş ve hizmet anlayışı”, “yeni bütçe ve maliye politikası 
ve yeni bir iş ve hizmet anlayışı” gibi değişik anlatımlar kullanarak, sık sık vurgu 
yapmıştır.

22 Boratav (2011) s. 39-40; Bilsay Kuruç (1988). Belgelerle Türkiye İktisat Politikası, I. Böliim 
(1929-1939) I. Cilt (1929-1932), Ankara, AÜSBF Yayını, s. XXXI- XXXVII.

23 Maliye Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Haşan Polatkan’ın 1951 yılı bütçesini (5751 sayılı 
1951 Yılı Bütçe Kanunu, R.G.: 1/3/1951- 7747)TB M M ’ye sunuş konuşması için bkz. TBMM 
Tutanak Delgisi, Dönem IX, Cilt 6. Birleşim 45. Toplantı I, (ss. 201- 213).

24
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Bakan’a göre, şimdiye kadar egemen olan iş ve hizmet anlayışı ile bu anlayışın 
bir ürünü olan CHP’nin bütçe politikası, ülkemizdeki iktisadi hayatı baskı altında 
bulundurmuş, iş ve istiklâl hacminin doğal yollardan gelişmesi olanaklarını 
daraltmıştır. Devlete iktisadi hayatta başat rol verilmiş olması, bürokrasinin 
iktisadi hayata “tasallud”una ve sonuçta kötü bir devlet kapitalizminin ortaya 
çıkmasına neden olmuş, “serbest iş ve istihsal sahaları” büyük ölçüde ihmal 
edilmiştir.

“ M em lekette  iktisadi faa liye tler sank i y a ln ız  D evlet e liy le  g irişilen lere  
m ünhasır im iş gibi b ir kanaat hâk im  o lagelm iş ve iktisadi kalk ınm a 
den ild iğ i zam an dev le t iktisadi sek tö rüne ait b irtak ım  te şebbüsle r ve tesisler 
düşünü lm üş, asıl ik tisadi faaliyetlerin  ve asıl istihsalin  dev let sek tö rünün  
d ış ında  cereyan  e ttiğ i ak la  b ile  ge tirilm em iştir. Yani, ekonom ik  faaliyetlerin  
heyeti um um iyesi içinde b ir cüz  teşk il e tm esi lâzım  gelen  iktisadi devlet 
teşebbüsleri a s lo la rak  alınm ış, buna  m ukabil hususi teşebbüs ve m illî istihsal 
sahası ehem m iyetten  uzak tu tu lm uştur. B unun m ânası bürokrasin in  iktisadi 
hayata  da tasa llu tu  ve kötü  b ir dev le t kap ita lizm in in  teessüs e tm esi dem ektir.

Ç ok  uzun y ıllardan  beri bütün b ir iktisadi ve m alî n izam  böyle bir 
zihn iyetin  m ihveri e tra fında  dönm üştür. B unun tesirlerin i m eselâ, 
D evletin  z iraa t gö rüşünde, o rm ancılığ ında , sanayi po litikasında  da dış 
ticaret re jim lerinde , fiyat ve tarife  po litikasında , inhisarcılık  sistem inde, 
m âliyesinde  ve bü tçesinde  ko layca m üşahede e tm ek  m üm kündür.

B ir cüm le ile ifade ed ilm ek  lâzım  gelirse  dev le t iktisadi sek tö rü  ve 
faaliyet sahaları d ış ında  kalan , fakat nüfusum uzun  %  90  mı içine alan 
ve iktisadi bünyem izin  aslı o larak  ele alınm ası lâz ım gelen  serbest iş ve 
istihsal sahaları büyük bir ihm ale uğ ram ış ve ancak  m ü srif  b ir devlet 
te lakk isin in  fuzuli para  ta lep lerin i karşılam ak  ve dev le t iktisat sek tö rünü  
her ne pahasına  o lursa  o lsun tağd iye  e tm ek  m aksad ıy le  ele a lınm ıştır.”

Bakan’ın ileri sürdüğüne göre, bütçe ödenekleri, geçmiş CHP hükümetleri 
döneminde “ istihsalin artırılması ve iş hacminin genişletilmesi” için kullanılacak 
yerde, gereksiz bina ve tesis yapımı gibi “gösterişçi maksatlara tahsis edilmiş”tir. 
Devlet kadrolarının yer bazında dağılımı da, kamu hizmetlerinin rasyonel 
işlemesini sağlamaya yönelik olmaktan uzaktır. Bütün ülkenin ortak derdi olan 
“tapulama işi” CHP hükümetleri döneminde çok ağır bir tempo ile ele alınmış, 
“toprak dağıtımı işi” de çok yavaş sürdürülmüştür. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
inhisarlar sisteminin işleyişi ülkemizde iş hacminin artmasına katkı sağlamamış 
ve bütün bu uygulamalar “ iktisadi bünye”yi baskı altına alınıştır.

“ D evletin  doğrudan  doğ ruya giriştiğ i iktisadi faaliyetler ve tesisler 
b irçok şubelerde hakiki ih tiyaçları karşılıyacak  ve m em lekete  iş hacm ini 
artıracak  m ah iye tte  o lm am ıştır. B undan  başka , D evletin  ik tisat sahasındaki 
m üdahale leri, n izam lam a ve ayarlam a po litikası da kendi sek törünün  
lehine o larak  cereyan  etm iştir. T arife ve fiyat po litika ları, dış ticaret
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rejim leri, u laştırm a po litikası, iy ice te tk ika  tâbi tu tu lduğu  takd irde  bu 
görüşün  tesirlerin i taşıd ığ ın ı tesb it e tm ek  m üm kündür. B ütün bunların  
neticeleri, bü tçen in  düne kadarki o lan  durum unda ve bü tün  İktisadi D evlet 
T eşekküllerin in  ve inh isa rla r sistem in in  iş ley işinde  m üşahede o lunabilir. 

B öylece D ev le tin  vergi o larak  ald ığ ı veya tarife  zam ları, ham  veya m am ul 
m adde fiya tların ı tesb it yo llarından  bir nevi vergi halinde  ele geçird iğ i 
im kânların  hakiki ih tiyaç sahasından  ziyade  tasv irine  ça lıştığ ım ız  akim  
sahalara  b ir ak tarılışı m evzuu  karşısında  bu lunduğum uz aşikârdır.

İşteiktisadibünyeninbaskıaltındabulundurulmasıdediğimizhâdisebudur.”25 
Bakan, kendi iktidarları ile birlikte, orman içlerinden kasaba ve şehirlere 

kadar yurt ölçüsünde serpiştirilmiş bulunan, aralarında fakülte binalarının da 
bulunduğu, romakâri bazı binalar (bazıları kısmen inşa edilmiş bazıları ise henüz 
tasavvur halinde olan) inşası devrinin kapandığını ilan etmiştir.

“A rtık , gösterişçi m aksatlara  a lab ild iğ ine  sa rfiy a t yapm a ve ih tiyaçları 
çok aşan ve takatim ize  göre  lükse ve is ra f  say ılacak  b inalara , tesislere  
ve teşebbüsle re  g irişm e devri kapanacak tır. A rtık  D evlet h izm etlerin in  
rasyonelle ştirilm esine  g id ilerek  şurada veya buradaki kadro  tekasüflerin i 
b e rta ra f e tm ek  yo lunda yürünecek tir. H ulâsa, iktisadi bünyem izi,
D evlet ik tisadi sek tö rü  lehine taka tsiz  düşüren  tedb irlere , n izam lara  ve 
m üdahalelere  son verilecek , ik tisadi ge lişm em izi tab iî m ecra ve istikam etine  
tevcih e tm ek  işine başlanacak tır.”

Haşan Polatkan, yatırımlar konusunda da CHP’den ne denli farklı bir 
yaklaşımı benimsediklerini izah etmekte ve “dost” Amerika Birleşik Devletlerinin 
yardımlarından26 sağlanacak olanakları yatırıma yönlendireceklerini belirtmekte, 
ziraate ve tarıma verdikleri önemi vurgulamaktadır.
25 Masan Polatkan, CHP döneminde girişilen yatırımlardan birini, M altepe’de bir sigara fabrikası 

kurma düşüncesini, CHP’nin “verimsiz” yatırım stratejisine örnek olarak göstermektedir: 
‘‘Biııbir memleket ihtiyacı ortada dururken ve sarf edilecek her milyondan türlü türlü faydalar 
istihsali beklenirken Maltepe’de bir sigara fabrikası kurmak akla gelmiş, bu iş için yapılan 
tahminler 40 milyon lira, fakat, hakikatta bu rakamı çok geçeceğini tetkiklerimiz neticesinde 
öğrenmiş bulunuyoruz. Böyle bir fabrikanın yapılmasının memlekete temin edeceği fayda ve 
iktisadi gelişmemize yapacağı tesirin ne olacağı üzerinde durulabilir. Derhal söyliyelim ki, 
böyle büyük bir paranın bu mevzua bağlanması ne yeni bir istihsal kaynağını harekete getirecek, 
ne de yeniden bir kıymet yaratacaktır. Görünüyor ki, hakiki bir ihtiyaca tekabül eden tarafı da 
yoktur. Tasavvur edilsin ki, iskele ve barınaklar mevzuunda, 45 yerde 25 milyon lira ile ihtiyaca 
cevap vermek mümkündür ve buııu imkânlarımızın darlığından dolayı 10 seneye bağlamışızdır. 
Bunun yanında 40 milyon lirayı çok aşan miktarları bir sigara fabrikasına bağlayıverınekte 
tereddüt olunmuyor. Lüzumsuzluğunu ispat için arzedeyim ki, bugün elde mevcut sigara 
fabrikalarımızın imal kapasiteleri memleket ihtiyacını temin etmektedir. Hal böyle iken Cibali 
Fabrikasını iptal edip ambar haline getirmek ve M altepe’de bu kadar pahalıya mal olacak bir 
sigara fabrikası inşa etmek, memleketin namütenahi envestisman ihtiyacı karşısında bulunduğu 
bir devrede ancak rastgele binalar ve fabrikalar kuruvennek hevesinden ileri gitmeyen bir 
teşebbüs sayılmak lâzımdır.”

26 Amerikan yardımlarından, DP iktidara gelmeden önce de, CHP hükümetleri dört yıl boyunca 
yararlanmıştı.
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“ B iz her sahada yatırım ların  m illî istihsali a rtırm ak ta  en verim li o lanların ı 
ve az para ile en süratli n e tice le r verecek  m ah iyette  bu lunan ların ı d ikkatle  
araş tırıp  te rcih im izi ku llanm aktay ız . Z iraa t bü tçesin i b ir ham lede b ir m isli 
artırm ış o lm ak , B ay ınd ırlık  B ü tçesine  aynı su re tte  ham le teşkil edecek  b ir 
gen işlik  bahşetm ek ça lışm alarım ız ın  istikam etin i be lirtm eye yarayacaktır. 
M em leketim izin  iktisadi c ihaz lanm asıtıda  gen iş im kân lar tem in etm ek 
y o lunday ız ...”

Maliye Bakanı, 1951 yılı bütçesi hazırlanırken “tasarruf fıkri”nin esas 
alındığını belirtmekte ve 1950 yılının veya 1940’lı yılların bütçeleri yerine, 1938 
yılında Celal Bayar’ın başında olduğu hükümetin bütçesinin “yolluk ve çeşitli 
personel giderleri” rakamlarıyla kıyaslama yapmaktadır.27 Kıyaslama, İsmet 
İnönü’nün Cumhurbaşkanı olduğu 1938-1950 devresi bütçelerinin “ınemur’Mara 
ve bürokrasiye bakış tarzına bir gönderme ve reddiye sayılabilir.

Bakan, Ziraat Vekaleti bütçesine konulan ödenmeklerin 1946-1950 
devresindeki artış seyri ve bunda kendilerinin etkili bir muhalefet olarak 
rollerini ve 1951 yılında bu ödeneği 100 milyon liraya yükseltmelerini övünçle 
anlatmaktadır. Bu durum, DP hükümeti için toprak, tarım ve ziraatın taşıdığı 
önemin bir göstergesidir.

“ .. .  D aha 1946 y ılında m uhalefe t vaz ifesine  başlad ığ ım ız  zam an bir m ilyarı 
çok  aşan b ir bütçe içinde Z iraa t V ekâleti B ütçesi ancak 28 m ilyon liradan 
ibaret idi. N ü fusunun  yüzde 82 si z iraa tle  m eşgul o lan  b ir m em leketin  
bü tçesinde  Z iraa t V ekâletine konulan  tahsisa tın  g ider yekûnunun  yüzde 3 nü 
teşkil e tm esin in  m ânasın ı an lam ak güç değildir. H ususiy le  b ir m em leketin  
z iraati bu derece iptidai şa rtla r içinde o lursa  hüküm et gayreti çok büyük  
o lm ak gerektir.
M uhalefet vazifesin i gö rm eye başlad ığ ım ız  zam andan  itibaren  derhal 
bu m evzuda g iriştiğ im iz  şiddetli tenk id le r eski hüküm etleri n ihayet bu 
tahsisatı ted ricen  a rtıra rak  dört yıl sonra toprak  işleri hariç o lm ak  üzere 
43,5 m ilyona ç ıkarılab ilm esine  sebep  o lm uştur.”

Polatkan, DP hükümetinin bütçe yaklaşımının, selefleri olan CHP’den kökten 
farklı olduğuna sık sık vurgu yapmakla birlikte,"... bir bütçeyi kendinden evvelki 
iktisadi politika ve bütçelerin tesirlerinden kurtarabilmenin ne kadar müşkül
27 “ 1938 yılında 101 milyon liradan ibaret iken mütaakip senelerde her yıl vasati olarak 58 milyon 

liralık bir artış seyriyle 1950 Bütçesinde vemütaakiben 1950 yılı içinde kabul olunan kanunlarla 
bu mevzuda yapılan artırmalar sonunda 693 milyon liraya yükselen yolluklar ve çeşitli personel 
giderlerinde, bu artış seyri yalnız durdurulmakla kalmamış, aynı zamanda 9 milyon liralık bir 
tasarruf da temin olunmuştur.
Şayet, geçmiş yılların artış seyri devam ettirilmiş olsaydı, 195 i Bütçesinin personel 
masraflarına yeniden 60 milyon liraya yakın bir ilâve yapmak lâzım gelecekti, bu rakam 1951 
bütçesinde bu kısımda elde edilmiş olan tasarrufun miktarını açıkça ifade eder. Bununla iktifa 
olunmıyarak Devlet hizmetlerinin rasyonelleştirilmesi yolunda alacağımız dalıa ileri tedbirler 
ve getireceğimiz kanunlar bu mevzuda bu sene içinde bile daha birtakım tasarrufları mümkün 
kılacaktır.”
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olduğu...”na, yani bütçeyi hazırlarken kendi ellerini ve kollarını bağlayan bazı 
şeylerin bulunduğuna işaret etmekten de kendini alıkoyamamaktadır. Bunu 
yaparken, bazen geçmiş dönemlerin yanlış uygulamalarını sayıp dökmekte, bazen 
de, bütçe ödeneklerinin uzun dönemli işlere bağlanmış olmasının kendilerinin 
hareket yeteneğini kısmasından yakınmaktadır.

“ . . .  Ç ünkü  açık  b ir h ak ika ttir ki, her hangi b ir bü tçe  kendisinden  önccki 
bü tçe lerin  iyilik  ve kö tü lük lerin i gayet m ühim  n ispetlerde  kendi bünyesinde 
taşım aya m ahkûm dur. H ele  uzun yıllar, yap ıcı im kânları dara ltıla , daraltıla  
çok ehem m iyets iz  n ispetlere  düşürü lm üş ve tesirleri ge lecek  senelere  de 
sâri o lan  bü tçe ler serisini tak ip  eden  yeni ik tidarın  ilk bü tçesin in  m azin in  
ağ ır baskı ve tesirlerinden  b ir anda  kurtu luverm esin i bek lem ek  hak ikatlere  
göz  yum m ak  dem ek olurdu.
Bu, o  kadar d o ğ rudu r ki, huzu runuza  sunu lm uş o lan  bü tçem izin , h e r çeşit 
personel m asrafları ve yo lluk lar, dev le t borçları, katm a bütçeli dairelerin  
D evlet bü tçesine  tahm il e tliğ i külfetler, hususi kanun lariy le  yap ılan  varidat 
tahsisleri, bugünün  siyasi ve askerî şartları karş ısında  artm ası zaruri o lan 
M illî S avunm a m asrafları, tak ip  cd ilegelen  ik tisadi po litikan ın  neticeleri 
olarak  g irişilm iş ve başlanm ış o lan  inşaat ve teşebbüsler, gelecek  yıllara  
sâri taahhütler, işte bütün bun la r bü tçem izin  %  84 ünü  tam am en  donm uş 
bir hale  ge tirm iş bulunuyor.
G eriye  kalan  %  16 yı da H üküm etin  istediği gibi ku llanab ilm e im kânına 
sahip  o lduğu  farzo lunam az. Z ira  bu %  16 nın m ühim  bir k ısm ını da daire 
h izm etleri ve  yönetim  g iderleri teşk il e tm ek ted ir ki, bu, bü tün  b ir m em leket 
sa th ine yay ılm ış o lan D evlet da ire lerin in  ısıtm a, ayd ın la tm a, yık ılm aları 
ön liyecek  zaruri onarm a gibi asla vazgeçile ıne?  nev iden  m asraflara  tekabül 

etm ek ted ir.”28
Polatkan, bütçelerin kendinden evvelki iktisadi politika ve bütçelerin 

etkilerinden arınamamasını, şu sözlerle nitelemektedir.
“Görülüyor ki, uzun yıllar devam eden bir malî ve iktisadi politika, yerini 
yeni bir iktisadi ve malî görüş ve anlayışa terkederken bıraktığı miras 
ve tesirler öylesinedir ki, bunların bir hamlede tasfiyesi beklenemez.” 

Bakan, bütçenin hazırlandığı sıralarda dünyada siyasi, iktisadi ve malî şartların 
alt üst denecek derecede değişmiş olmasını (Kore Savaşı, dünyada ve ülkemizde 
“tedrici ve fakat devamlı fiyat sukutları”, vergi sistemimizin ıslaha gereksinim 
duyması29), 1951 yılı bütçesinde daha esaslı değişiklikler yapabilmesine engel 
oluşturan nedenler olarak göstermektedir. Bir başka neden, dış dünyada siyasal 
koşulların izlediği seyir yüzünden Türk ordusunun süratle takviye edilmesi 
zorunluluğudur.________
28 Bu konuda bkz. Nami Çağan (1985). “Anayasa Çerçevesinde Kamu Mâliyesinin Parlamenter 

Kontrolü”, Anayasa Yargısı, http://www.anavasa.gov.tr/files/pdf/anavasa vargisi/anvartı2/ 
canan.ndf (erişim: 30/06/2011)

29 Vergi sistemimizde köklü değişiklikler, 1950'li yıllarda, Demokrat Parti hükümetlerince 
yapılmıştır.
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“ 1945 den sonra hemen bütün memleketler ordularını terhis etmişler, millî 
savunmamasraflarınıasgariyeindirmişlervebirsulhbütçesiiçineginrıişlerdir. 
Halbuki Türkiye, İkinci Cihan Harbi içinde millî savunma 
gayretleri ne idiyse ve bütçesinin yüzde kaçını tahsis ediyor idiyse 
fasılasız olarak hemen hemen aynı nispet içinde devam etmektedir.
Hal böyle olunca bizim harb gayretlerimizi, yeniden gayrete gelen diğer 
milletler misillû bir hamle ile daha da artırmamıza imkân tasavvur 
olunamazdı. Bu hakikati gören ve takdir eden dost Birleşik Amerika 
yurdunu bütün azmiyle müdafaa etmeyi ve yine bütün azmiyle sulhu 
korumayı gaye edinen memleketimizin bu azmi kararından ilham alarak 
savunma gücümüzün daha geniş bir ölçüde ve daha hızla artırılmasına 
yardım etmeyi kabul etmiştir. Bu kararın tatbik suretlerinden biri olmak 
üzere Millî Savunma Bütçemize Amerika Hükümetince 88 milyon liralık 
madde yardımı yapılmak üzere anlaşmış bulunuyoruz. Buna nazaran 
Millî Savunma Bütçemiz geçen yılınkinden 100 milyon liralık bir 
fazlalık arzetmektedir. Ancak ordumuzun kuvvetlendirilmesi hususundaki 
teşebbüsler ve gayretler bu yıl için bundan ibaret kalmıyacaktır.
Dört yıldaııberi Amerikalılarca yapılmakta olan askerî yardımın bu yıl içinde 
birmisli artın iması vehızlandırılmasıhususundadafikirbirliğine varılmıştır.” 
Muhterem arkadaşlarım; kuvvetli bir ordunun daimî mesnedini ancak 
sağlam ve kuvvetli bir iktisat bünyesi teşkil edebilir. Bu hakikati gören 
ve memleketimizin durumunu lâyıkiyle takdir eden dostumuz Birleşik 
Amerika yarın böyle bir ordunun elde bulundurulabilmesi imkânlarını da 
iktisadi bünyemizin kuvvetlendirilmesinde görmüş ve bu sebeple yukarda 
bahsettiğimiz askerî yardımlardan başka iktisadi kalkınmamıza yarıyacak 
ehemmiyetli ve geniş yardımlar yapmayı da kabul etmiş bulunuyor.”

Bütçe giderleri ve gelirleri arasındaki 146,6 milyon liralık farkın (bütçe açığı), 
Bakan’ın belirttiğine göre, CHP tarafından hazırlanan 1950 yılı bütçesinde olduğu 
gibi, “Amerikan yardımı”ndan ve iç istikrazlardan kapatılması öngörülmektedir.

Polatkan, “süratli bir seyir”le “düşündürücü bir merlıale”ye getirilmiş olan 
devlet borçlarının 1951 yılı itibarıyla 2 565 546 236 liraya ulaştığını belirtmekte 
ve kendi hükümetlerinden öncekilerin borç idaresi yöntemlerini irdelemektedir. 

“... Cumhuriyet idaresine. Devlet borcu olarak Osmanlı idaresinden 
müdevver mühimce bir dış borç intikâl etmişti. İkinci Büyük Harbin başına 
kadar bu borca, hâsılatı demiryolu inşasına tahsis edilen mütevazı birkaç iç 
istikraz, dış borç olarak da tesisat ve imtiyazları satınalınan şirketlere verilen 
tahvillerden ve bilhassa İngiliz kredilerinden mütehassıl bâzı dış borçlar 
inzimam etmişti. Fakat bundan sonra, süratli bir tempo ile her yıl yapılan 
iç istikrazların ve katma bütçeli dairelerle ekonomi kurulularının dalgalı 
borçlarının birbirini takip ettiği ve bunların pek çoğunda, birinci devrede 
görülenenvestismankarakteriningittikçezayıflamışolduğumüşahedeolunur.
Dalgalı borçların arzettiği pek ehemmiyetli mahzur da bu süratli
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borçlanm ada tam am en ihm ale uğram ış, m üessese lerin  se rm ayeleriy le  b ir 
n ispet gözetilm eden  g irişilen  işlerin  gen iş ö lçüde tağd iye vasıtası, H azine 
kefaletin i taşıyan bu k ısa vadeli bono la r o lm uştur. Bu bono larla  finansm an 
işine b ir son verm ek veya bunun artış  tem posunu  fren lem ek için h içb ir 
gayret sarfo lunm anuştır. Bu bah iste  a lınacak  m üessir tedbir, m üesseselerin  
b ünyelerinde  esaslı b ir değ işik liğ i ieabettird iğ i halde, eski hüküm etlerce  bu 
sahada  da b ir teşebbüse  g irişiIm em iştir.”

II  1.3. Hükümet Programından kesitler
I. Adnan Menderes Hükümetinin TBMM’de okunan programında, Polatkan’ın 

bütçeyi sunarken işaret ettiklerinin yanı sıra, Hükümetin tarz-ı siyasetinin 
CHP’ninkinden ayırt edici özellikleri sıralanmıştır.

“ M illi ve siyâsi m urakabeden  m ahrum  b ir idarenin  çok uzun y ılla r sürüp 
g itm esi, b irçok  hataların  irtikab ına, israflara  ve ifra tlara  yol açm ıştır. Eski 
ik tidarın  tek  parti h ak im iyetinde  ifadesini bulan siyâsi görüş ve kanâatleri 
onun İktisâdi ve m ali po litikasına  da aksetm iştir. V atandaş yaln ız  dev letin  
siyâsi ve idari hükm ü altında  bu lundu ru lm ak la  ik tifa o lunm ak istenm em iş 
onu İktisâdi sahada da n ü fuz  altında  tu tm ak  tem ayü lüne gö re  hareket 
edilm iştir.
B öylece, zam an la  m üdaheleci kap ita list, bü rokra tik  ve inh isarcı b ir 
dev le t tipi o rtaya  çıkm ıştır. Bu tip dev le tin ; m asrafları m ütem adiyen  
artıra rak  m em leketi bo rç lanm a yo luna  sokm uş o lm asın ı ve iş ve istihsâl 
hayatım  k ıs ırlaştıracak  İktisâdi kaynak la rım ızın  gelişm esine  engel o lm uş 
bu lunm asın ı tabii gö rm ek  lazım dır.
Ş im diye kadar verd iğ im iz  izahattan  an laşılm ış o lacak tır ki, İktisâdi ve m ali 
gö rüşlerim izin  esası b ir taraftan  dev le t m üdahalelerin i asgariye  ind irm ek  
d iğer taraftan  İktisâdi sahada dev le t sek tö rünü  m üm kün  o lduğu  kadar 
daraltm ak ve buna em n iye t verm ek  su re tiy le  hususi teşebbüs sahasın ı 
m üm kün olduğu  kadar gen işle tm ek  diye ifade o lunabilir. Bu esasların  
tak ib inden  doğacak  ilk ne tice lerden  biri dev let tesis ve işle tm eciliğ in i 
tab iatı ve m ahiyeti icabı o la rak  yaln ız  ve y a ln ız  hususi teşebbüs ve 
serm ayenin  h içb ir su re tle  e le  a lam ayacağ ı işlere ve b ir de aynı zam anda 
am m e hizm eti m ah iyetinde  o lan  İktisâdi işlere  hasre tm ek  olacaktır. Ç ünkü 
bize gö re  hususi m ülk iyet ve şahsi hü rriyete  dayanan  b ir ik tisat rejim inde,
İktisâdi sahan ın  asıl o larak  ferde veya şirket halinde  hususi teşebbüse  ait 
olm ası lazım dır.”
“ Yeni iktidarı H alk Partisinden  ay ıran  m ühim  bir gö rüş farkı da, zirâat 
iş lerim iz in  ele a lın ış ında  tece lli edecektir.
N üfusum uzun  yüzde sekseni z irâa tle  m eşgul bu lunm akta , T ü rk iy e ’de 
z irâa t m illi ekonom in in  ticare tim iz in  ana kaynağın ı teşk il e tm ektedir.
B unun iç ind ir ki m illi gelirin  artm ası ve her sahada kalk ınm an ın  ana şartı 
bu tem elin  kuvvetlenm esi su re tiy le  m üm kün  o labilecektir.
Z irâa tın  İktisâdi bünyem izin  tem elin i teşkil e ttiğ in i hiç b ir zam an gözden  
uzak tu tm ayacağ ız . Eski ik tidarın  yap tığ ı g ib i gösterişç i ve pahalıya  mal
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olan  b ir dev le t m üessesesin in , karasaban  ve kağnın ın  m ahkûm u olan 
geri b ir zirai bünye üzerine  ku ru lam ayacağ ı, kuru lm ak istendiğ i takdirde 
ise m illi ekonom iyi takatsiz  düşüreceğ i hak ikati da im a hesap  o lunm ak  
lazım dır. B ugüne kadar takip  o lunan  yol şayet şu k ısaca ifade ettiğ im iz 
gö rüşe  m utab ık  o lsayd ı, ya ln ız  z irâa tim iz  in k işa f e tm ek le  kalm az d iğer 
bütün istihsâl ve İktisâdi faaliyet şubelerinde  de çok feyizli ge lişm elere  
şah it o lm ak m üm kün  o lu rdu .”

II  1.4. Değerlendirme
Boratav, 1950 yılında seçim yoluyla iktidarın el değiştirmesine yol açan 

siyasal dönüşümü küçümsememekle birlikte, hem siyasal hem de iktisadi 
bakımdan asıl dönüşümün 1946 yılında gerçekleştiği kanısındadır. 1946 yılına 
salt iktisadi bakımdan bir dönüm noktası niteliği kazandıran özellik, on altı yıldır 
kesintisiz olarak izlenen kapalı, korumacı, dış dengeye dayalı ve içe dönük iktisat 
politikalarının adım adım gevşetildiği; ithalatın serbestleştirilerek büyük ölçüde 
artırıldığı; dış açıkların kroniklemeye başladığı; dolayısıyla dış yardım, kredi ve 
yabancı sermaye yatırımlarıyla ayakta duran bir ekonomik yapının yerleşmesi 
olmuştur. 1946-1953 devresinin ortasında DP’nin iktidara gelmesi, yaygın 
kanının aksine, iktisat politikaları ve ekonominin genel yönelişi üzerinde belirgin 
bir değişiklik meydana getirmedi. CHP’nin yeni iktisadi politikalara yönelişi, 
1947 Kurultayı sonrasında gerçekleşti. 1946-1953 devresi, dünya ekonomisiyle 
farklı bir eklemlenme denemesidir.30

Eroğul’a göre, DP muhalefeti iki ana kaynaktan beslenmekteydi: egemen 
sınıfların artan iktidar arzusu ve halkın yaygın bıkkınlığı. Dış etken olarak ise, emin 
olmamakla birlikte, ABD’nin ülkemizdeki liberalleşmeyi teşviğini göstermektedir. 
Eroğul, DP’nin başarıya ulaşabilmesinin önünde iki şartın olduğunu ve DP’nin 
bu şartları doğru bir biçimde değerlendirdiğini savunmaktadır. Şartlardan biri, 
Cumlıuriyet’in büyük yasaklarına (laiklik ve antikomüııizm) dokunmamak, diğeri 
ise, yapay bir muhalefet olmadığı konusunda halka güvence vermekti.31

IV. Rekabete dayalı serbest pazar ekonomisi ve dışa açılma/ ihracat 
vurgusu: 1985 bütçesi32

¡VI.  1980-1983 döneminin ve bu bütçenin özellikleri 
24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı 12 Eylül 1980 askeri hareketinden 

önce kararlaştırılmıştı. Danışma Konseyi dönemi hükümetlerinde 1980-1982
30 Boratav (2003) s. 93- 106.
31 Demokrat Partinin ortaya çıkışı, muhalefet biçimi, iktidarı ele geçirmesi ve bu iktidarın 

yıkılması konusunda, bkz. Cem Eroğul ( 1990). Demokrat Parti-Tarihi ve İdeolojisi. (2. Baskı), 
Ankara, İmge Kitabeyi yayını.

32 Maliye ve Gümrük Bakanı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kurtcebe Alpteıııoçin’in 1985 yılı 
bütçesini (3140 sayılı 1985 Mali Yılı Bütçe Kanunu, R.G.: 31/12/1984- 18622) TBMM'ye 
sunuş konuşması için bkz. TBMM Tutanak Dergisi, Döneni 17, Cilt 9, (Yasama Yılı 2), Birleşim 
36, Oturum I, (ss. 58- 70).
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devresinde ekonomiden sorumlu bakan olarak yer alan Turgut Özal bu Programı 
uygulamıştır. Mali yıl 1 Ocak’a alındığından. Milletvekili Genel Seçimleri 
öncesinde hazırlanarak yasalaştırılan 1984 yılı bütçesini, 1983 yılı sonunda 
kurulan Özal hükümeti uygulamış ve Özal Hükümetince hazırlanan ilk bütçe, 
1985 yılı bütçesi olmuştur.

1V.2. Maliye Bakanı'mn konuşmasından kesitler
1985 bütçesini TBMM’ye sunuş konuşmasında, Maliye Bakanı Ahmet 

Kurtcebe Alptemoçin, gayri safi millî hâsılanın yaklaşık dörtte birini oluşturan 
1985 yılı bütçesinin, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve Hükümet Programı 
doğrultusunda hazırlandığına işaret etmiştir.

Bakan, bütçelerin, bu bütçeleri uygulamaya koyan hükümetlerin İktisadî ve 
sosyal gelişmeye yönelik hedef ve niyetlerini, vatandaşın bugünkü ve gelecekteki 
mutluluk ve refahını nasıl sağlayacağı konusundaki tercihini aksettiren 
önemli dokümanlar olduğunu, dolayısıyla, bütçeyi, yalnızca rakam yönüyle 
değerlendirmenin doğru olmayacağını belirtmiştir.

Bakan, Hükümetlerinin bir yaklaşım biçimi olarak, iki konuyu özelikle ve 
birçok kez vurgulamıştır: “rekabete dayalı serbest pazar ekonomisi” ve “ istikrar 
programı çerçevesinde enflasyonla mücadele”.

“Hükümetimiz, rekabete dayalı serbest pazar ekonomisini esas almaktadır. 
Uyguladığımız ekonomik politikalar bizim şartlarımıza uygun politikalardır.
Bu anlayış içerisinde enflasyonla mücadelede taviz vermeden yolumuza 
devam etmek kararındayız. Bu amaçla bütçe ve para- kredi politikaları,
KİT hizmet ve ürünlerinin fiyatları ve döviz kuru politikaları; fiyatlar 
genel düzeyini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde koordineli olarak 
uygulanmaya devam edilecektir.
Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, parasal araçları ekonominin 
işlerliği için, hedef alınan büyüklükler ve limitler doğrultusunda değişik 
operasyonlar aracılığı ile kullanmıştır ve kullanmaya da devam edecektir.
Parasal araçlar uygulanmaya çalışılan istikrar politikalarının temel 
mekanizmalarını oluşturmaktadır.
...24 Ocak kararlarıyla başlatılıp ısrarla sürdürülen istikrar politikamızın 
birinci hedefi, enflasyonla yapılan amansız mücadelenin zaferle sonuca 
ulaştırılmasıdır...”

Hükümetin uygulayacağı politikanın, 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar 
tedbirlerinin bir devamı niteliğinde olacağına da vurgu yapılmakta, ayrıca, 
malî konularda (vergi politikaları ve vergisel teşvikler, vergi idaresinin ıslahı) 
gerçekleştirilmiş bulunan ve gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemelere 
değinilmektedir.

“ Bilindiği gibi, uygulamaya konulmuş bulunan istikrar politikalarının, akılcı 
kaynak kullanımının ve dışa açılmaya öncelik tanıyan tedbirlerin ekonomi 
üzerindeki olumlu etkileri 1981 yılından itibaren görülmeye başlanmıştır...”

Bakan’ın konuşmasından, hükümetin ihracata ayrı bir önem atfettiği ortaya 
çıkmaktadır.
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“Ekonomik kalkınmanın önceki yıllarda olduğu gibi dış ödemelerde ortaya 
çıkan darboğazlar nedeniyle kesintiye uğramaması için döviz kazanma 
potansiyelimizin harekete geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle, 
Hükümet Programımızda izlenecek olan İktisadî politikalar açıklanırken, 
ihracatın bu politikalar içindeki önemi özellikle belirtilmişti...

...1984 yılı ödemeler dengesi alanında olumlu gelişmelerin kaydedildiği 
bir yıl olmuştur. Kambiyo sistemi ve dış ticaret rejimini bir bütün olarak 
yeniden düzenleyen ve serbestleştirilen kararların uygulamaya konulması, 
bu sonucun alınmasında etken olmuştur.

...Ekonomimizdeki liberalleşme hareketine paralel olarak kambiyo 
sistemimizi daha esnek ve daha kolay uygulanabilir bir niteliğe 
kavuşturmaya özen gösteriyoruz.”

IV. 3. Hükümet Programından kesitler
Başbakan Turgut Özal, ilk hükümetinin programını TBMM’de okurken, 12 

Eylül 1980 öncesinin “kötü” anılarına atıf yapmıştır. Özal, milli birlik, asayiş 
ve huzurun temininden sonra ülkemizin ikinci sıradaki sorununun “ iktisadi ve 
sosyal” sorunlar olduğunu belirtmiş, 1973 petrol krizinden 1980 yılı başında 
alman Ekonomik İstikrar Programına varan süreci, Hükümet Programında, 
aşağıda belirtildiği şekilde analiz etmiştir.

“ 1973 yılı sonlarında başlayan petrol fiyatlarındaki artışlar dünyada olduğu 
kadar Türkiye’de de yıldan yıla süratle büyüyen ekonomik bunalımın 
önemli sebeplerinden birinim teşkil etmiştir. Petrol faturası ile birlikte 
ithal edilen sınai mallar fiyatındaki artışlar, dış ödemeler bilançosunu 
ve enflasyonu işin içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Ancak bütün bu 
olumsuz gelişmeleri sadece dış etkenlere bağlamak hatalıdır. Sonuçları 
önceden görülebilen muhtemel ekonomik bunalıma karşı çeşitli koalisyon 
hükümetleri zamanında kararlı ve etkin tedbirler alınamamış, bölük pörçük 
alınan tedbirler ise problemi daha da büyütmekten öteye götüreınemiştir.
1977 yılından itibaren kendini iyice hissettirmeye başlayan ve 1979 yılında 
had safhaya gelen ekonomik kriz, ülkemizde enflasyonu, karaborsayı, 
yoklukları daha önceki dönemler ile kıyas edilemeyecek boyutlara 
ulaştırmıştır. Dış ödemeler dengesi tamamiyle çıkmaza girmiş, milli gelir 
ilk defa gerilemiş; petrol, tüpgaz, yemeklik yağ, ampul gibi acil ihtiyaç 
maddelerinin temininde bile acze düşülmüştür. Çift fiyatların teşekkülü 
haksız kazançlara yol açmış Merkez Bankası en küçük transferleri bile 
yapamaz hale gelmiştir. Yakıtsızlık yüzünden 1979-1980 kış aylarında 
zor günler yaşanmıştır. Bütün bu sıkıntıların giderilmesi maksadıyla 24 
Ocak 1980 tarihinde Ekonomik İstikrar programı yürürlüğe konulmuştur.”

Özal’ın analizine göre, Ekonomik İstikrar Programı bir kaç ay içerisinde 
ekonomi üzerinde, enflasyonun hızla aşağıya çekilmesi (1979 -  80’Ierde % 
100’lerin üzerinde seyreden enflasyon hızının, 1981 ’de % 36’ya, 1982’de ise 
% 25’e indirilmesi) örneğinde olduğu gibi, ayrıca ihracatın artışında ve GSMH
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büyüme oranlarında da birçok olumlu sonuçlar vermiş, özellikle 12 Eylül 
1980’den sonra anarşi ve terörün de ortadan kalkmasıyla ekonomik tablo süratle 
iyileşmeye başlamıştır. Program, daha sonraları ek önlemlerle geliştirilmiş ise 
de, 1983 yılında ekonomide bazı olumsuz gidiş sinyalleri (enflasyonun tekrar 
yükselişe geçmesi gibi) gözlemlenmektedir.

Ö zal, H üküm etinin benim sediği dünya görüşünü, veciz bir biçim de ve tek 
cüm lede özetlem ektedir: “H üküm etim iz m illiyetçi ve m uhafazakâr, sosyal 
adaletçi, rekabete dayalı serbest piyasa ekonom isini esas alan b ir hüküm ettir.”33 
H üküm et, rekabete dayalı serbest pazar ekonom isin i esas a lm aktadır ve 
enflasyonla m ücadele politikasından hiçbir zam an taviz verilm eyecektir. 

“Ekonominin tabii kanunları içinde gelişmesini sağlamak üzere, ülke 
menfaatleri doğrultusunda müdahale ve tehditlerin asgariye indirilerek, 
rekabet şartlarının hakim kılındığı serbest pazar ekonomisinin uygulanması 
ekonomik sistem tercihimizdir. Büyük halk kitlelerine yeterli, kaliteli 
ve ucuz mal ve hizmet sunulmasının en iyi şekilde bu sistem içerisinde 
mümkün olabileceğine inanıyoruz.”
“Sayın üyeler, iktisadi kalkınmada devletin esas fonksiyonu tanzim edici, 
fertlerin ve kuruluşların iktisadi münasebetlerini düzenleyici, ihtilafların 
halli, iktisadi istikrarın sağlanmasına matuf sık sık değişmeyen kaideler 
koyması ve engellerin kaldırılarak verimin yükseltilmesidir.
Devletin tanzim edici ve yönlendirici fonksiyonu genel seviyede olmalı, 
detaylara müdahale edilmemelidir.
İktisadi kalkınmada devletin doğrudan yürüteceği faaliyetler genel olarak 
bütün millete hizmet veren, esas itibariyle alt yapı mahiyetindeki işlerin 
yapılmasıdır.”
Bütün milletin istifadesine açık olabilecek orman, su, maden, enerji 
gibi sahalar devletin varlığı olarak düşünülmelidir. Bahis konusu tabii 
kaynakların mülkiyeti devlet tasarrufunda olm akla beraber, geliştirme ve 
işletme hakları devletin koyacağı esaslar içinde fertlere veya fertlerin bir 
arada kuracağı teşebbüslere bırakılabilir.
Devlet sanayi ve ticarete ana prensip olarak girmemelidir. İstisna olarak 
geri kalmış bölgelerde sınai tesisler kurabilirse de, bu teşebbüsler kısa 
zamanda millete devredilmelidir.
Sanayi ve ticarette devletin esas rolü tanzim ve teşvik edici olmasıdır.
İktisadi faaliyetlerde devlet vatandaşın rakibi değil, aksine ona hizmet 
eden, gelişmesini kolaylaştıran bir yardımcıdır.”
“ İktisadi faaliyetlerde devlet genel olarak bütün millete hitap edecek altyapı 
mahiyetindeki hizmetlere yönelmelidir.”

33 “Hükümetimiz sosyal adaletçi bir hükümettir.
Sosyal adaletçilik, sadece belirli ideolojilerin, peşin hükümlü, kalıplaşmış formüllerin 
inhisarında değildir. Sosyal adaletçilik, fukaranın yanında bulunmak, lafla olmaz. Bizim 
programımız, ‘Orta direk’ dediğimiz işçi, memur, esnaf, çiftçi ve emekliye müşahhas, pratik ve 
gerçekçi çareler getiren sosyal adaletçi bir programdır.”
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“Devlet mi'ıesseselerinin kuruluşunda ve işleyişinde temel prensip işlemlerin 
müessir, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesidir. Bunun için sistemin 
açık, basit ve kolayca anlaşılır olması şarttır. Devlet kuruluşlarının hakiki 
ve hükmi şahıslarla münasebetlerinde itimat esas, şüphe istisna olmalıdır.” 

Başbakan Özal’a göre, ülkenin önünde duran temel sorunlar şunlardır: Huzur 
ve güven, çiftçi, işçi, memur, esnaf ve emeklinin meydana getirdiği orta direğin 
güçlendirilmesi, işsizlik konusu, konut, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere 
kalkınmada öncelikli yörelerin geliştirilmesi ve bürokrasi meselesi.

IV. 4. Değerlendirme
Bilsay Kuruç, Türkiye’de yapılan senaryo değişikliği sonucunda, faiz ve döviz 

kurunun 1980 modeli Türkiye ekonomisinde iki temel eksen haline getirildiğini 
belirtmektedir. Ona göre, 1980 modeli ekonomide dış borçlar dünyaya uzanan 
bir göbek bağı olmaktadır. Daha çok dışsatım yapabilmek ve daha çok borç 
ödeyebilmek için daha çok borçlanmak gerekmektedir. Dünya ekonomisi ile 
bütünleşmenin zorunlu koşulları bunlardır.34

Boratav, 24 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe konan neo-liberal programın 
sonraki yılların iktisat politikalarına damgasını vurduğunu belirtmekte ve 
dönemi “askeri rejim altında liberal ekonomi” diye nitendirilebilecek 1981-1983 
yılları ile “ANAP yılları” (yani 1984-1988) olmak üzere ikiye ayırmanın aydınlatıcı 
olacağım ileri sürmektedir. Ona göre, 24 Ocak kararlarıyla ilgili olarak genel bir 
çerçeve içinde üç gözlem yapmak mümkündür:

“İlk olarak, 24 Ocak programında yer alan boyutlarıyla devalüasyon, KİT 
zamları ve fiyat denetimlerinin kaldırılması gibi “şok tedavisi” öğelerinin, 
IMF’nin üç yıldır Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden istediği nicel 
boyutları fazlasıyla aşmış olduğunu; yani ‘istenenden fazlasının verilmiş 
olduğu’nu saptayabiliyoruz.
İkinci olarak, bu kararlarsadecebiristikrarprogramı niteliği taşımamaktaydı; 
beynelmilel sermayenin özellikle Dünya Bankası aracılığıyla ‘pazarladığı’ 
ve içte ve dışa karşı piyasa serbestisi ile beynelmilel ve yerli sermayenin 
emeğe karşı güçlendirilmesi gibi iki stratejik hedef etrafında oluşan bir 
‘yapısal uyum’ perspektifi de taşımaktaydı. Programın bu boyutu zaman 
içinde daha da ön plana çıkacaktı.
Buradan üçüncü gözleme geçiyoruz: Demirel hükümeti bu programı,
Özal’ın ve sermaye çevrelerinin yukarıda aktardığımız istekleri 
doğrultusunda, yani sistemli ve sürekli olarak ‘emek aleyhtarı’ bir doğrul
tuda uygulayabilmenin ve geliştirmenin araçlarından yoksundu. İşte
12 Eylül I980'de gerçekleşen rejim değişikliği, 24 Ocak programının 
önündeki bu önemli engeli ortadan kaldırdı. Özal'ı sadece fiilen değil, 
resmen de ‘ekonominin patronu’ konumuna getiren 12 Eylül rejimi,

______ sonraki iiç buçuk yıl boyunca iktisat politikalarının ‘sermayenin bir karşı
34 Bilsay Kuruç (1985). “Önsöz”, Bilsay Kuruç (der.) Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler, 

Tiirkiye Ekonomisi 1980-1985, (2. Basım), İstanbul, Bilgi Yayınevi, s. 9-13.
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sa ld ırıs ı’ b iç im inde g e lişm esin i, işgücü p iyasasın ı ‘a sk e r i’ b ir denetim  
a ltın d a  tu tarak  gerçek leştird i. Bu bağ lam da , 12 E ylül m üdaha lesinden  
hem en  so n ra  kam u o y u n a  ilk kez  h itap  eden  K. E v ren ’in k onuşm asında  da 

‘yüksek  ü c re tle r’ den şikâyet edilm esi ilginç ve öğreticidir.”35

V. İhracatta kalıcı ve sürekli artış ve özelleştirme vurgusu, kamu  
açıklarının azaltılmasında ve kamu borçlarının ödenmesinde  
hassasiyet: 2003 bütçesi36

V I. 2000-2002 devresinin ve bu bütçenin özellikleri
Türkiye 2000’li yıllara, 1999 yılında yapılan erken Milletvekili Genel 

Seçimleri sonrasında, Bülent Ecevit başkanlığındaki bir koalisyon hükümetiyle 
(DSP-ANAP-MHP) girdi.

Kimi iktisatçıların da belirttiği gibi, metropol ekonomilerini fazla etkilemeyen 
bir dizi finansal kriz, 1998-2001 devresinde, dünyanın bazı bölgelerindeki (Doğu 
Asya, Duğu ve Orta Avrupa ile Latine Amerika) ekonomilere ve bu arada Türk 
ekonomisine de bulaşan ve bu ekonomileri durgunlaştıran finansal krizin etkileri 
2001 yılından itibaren azalmaya başladı ve 2002-2007 arasını kapsayan canlanma 
devresine girildi. Önceki yıllarda serbestleşmiş olan dış ticaret ve sermaye 
hareketleri ile dünya ekonomisindeki şiddetli iniş-çıkışlar birleşince Türkiye de 
çalkantılı, krizli bir gelişim sürecine savruldu ve 1998-1999 ve 2001 krizlerini 
yaşadı.37

Milletvekili Genel Seçimlerinin 2002 yılı sonlarında yapılmasının 
kararlaştırılması üzerine, 2003 yılının ilk üç aylık devresini kapsamak üzere bir 
“geçici” bütçe yapılmış ve bu geçici bütçeyi de mahsup eden 2003 yılı bütçesi, 
Mart 2003’te yasalaştırılmıştır.

V.2. Maliye Bakanı ’tun konuşmasından kesitler
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bütçeyi TBMM Genel Kuruluna sunuş 

konuşmasında, Türk ekonomisinin 1980’lerden beri ne tür değişimlerden 
geçtiğini38 özetledikten sonra, yıllardır uygulanan ekonomik istikrar politikaları,

35 Boratav(20ll)s. 145- 169.
36 Maliye Bakanı ve İstanbul Milletvekili Kemal Unakıtan’m 2003 yılı bütçesini (4833 sayılı 

2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu, R.G.: 31/3/2003- 25605 Mük.) TBMM’ye sunuş konuşması için 
bkz. TBMM Tutanak Dergisi, 22. Döneni 9. Cilt 53. Birleşim (23.3.2003).

37 Boratav (2011), s. 193.
38 “Türkiye, faizin ve döviz kurunun kamu otoritesi tarafından belirlendiği, ithalatın ve sermaye 

hareketlerinin kontrol altında tutulduğu uzun bir dönemden sonra, 1980’li yıllardan itibaren 
ihracata dönük, rekabete ve dışa açık serbest piyasa ekonomisine geçmiştir. Bu amaçla, kambiyo 
işlemleri ve sermaye hareketleri serbest bırakılmış, para ve sermaye piyasaları oluşturulmuş, 
faiz ve döviz kuru piyasalarda belirlenmeye başlanmıştır. Türk Lirası konvertibl hale getirilmiş, 
döviz kullanımı ve uluslararası sermaye hareketleri tamamen serbest bırakılmış, dışticaret 
liberalleştirilmiş ve Avrupa Birliği ile gümrük birliğine girilmiştir.
Son dönemde de, temel amacı, üç yıllık bir dönem sonunda enflasyonu tek haneli rakamlara
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yapılan siyasal ve bürokratik hatalar ve gerekli reformların zamanında 
gerçekleştirilememesi nedeniyle ülkemizin bazı ciddi sorunlar (yüksek enflasyon, 
büyük bir kamu borç stoku, istikrarsız büyüme, dengesiz gelir dağılımı, yüksek 
işsizlik gibi) yaşadığını belirtmektedir.

Bakan, zaman zaman Hükümet Programına da atıfla, yeni hükümetin ihracatta 
sürekli ve kalıcı artış sağlanması hedefine vurgu yapmıştır.

“ G elişm ek te  o lan  b ir ülke o la rak  T ü rk iy e ’nin , ekonom ik  büyüm eyi 
gerçek leştirm esi ve başta ham m adde, aram alı, tekno lo ji ve enerji kaynakları 
o lm ak  üzere, m ecbu rî itha la tın ın  da karşılanm ası için istikrarlı b ir döviz 
g ird isi sağ lanm ası gerekm ekted ir. D öviz g irişin in  en önem li kaynağı ise, 
ü lkede , yatırım , üretim  ve istihdam  artışı sağ layan  ihracattır.

B ilinm elid ir ki, kam u dengesi kadar, ödem eler dengesi de çok önem lidir. 

Ü lkem izin  70 sen te  m uh taç  o lduğu  g ü n le r unu tu lm am alıd ır.”

Türkiye ekonomisinde istikrarsızlığın temel nedenlerinden biri, hatta birincisi, 
Bakan’a göre, kamu kesimi açıklarıdır.

“ D evlet g iderlerin in  gelirlerden  fazla  o lm ası; yan i, bü tçen in  açık  verm esi 
du rum unda, bu açığ ın  b ir şek ilde  karşılanm ası gerekm ekted ir. B ütçe 
aç ığ ın ın , ekonom in in  taşıyam ayacağ ı boyu ta  gelm esi, ü lkeyi k rize sokar.
İşte, b izde de yaşanan  bu o lm uştur. G iderlerim izdek i artış hızı ge lirle rim iz in  
üzerinde  o lm uş ve aradaki fark g iderek  artm ıştır. G iderlerim iz , israflarla, 
har vu rup  harm an savurm a po litikasıy la  o  kadar a rtm ıştır ki, b ir ara, 
top lad ığ ım ız  verg iler öded iğ im iz  faizlere  dahi ye tm ez  olm uştur.

A vrupa B irliği M aastrich t k rite rlerine  göre, kam u kesim i aç ığ ı, gayri safi 
yurtiçi hâsılan ın  yüzde 3 ’ünü aşm am alıd ır. O ysa, ü lkem izde, kam u kesim i 
aç ık ları, 1975 y ılından  bugüne kadar yüzde 3 ’ün a ltına hiç düşm em iştir.”

Türkiye ekonomisinde istikrarsızlığın bir diğer temel nedeni olarak, Bakan, 
kamu borçlarını göstermektedir.

indirmek, rccl faizleri süratle aşağı çekmek, kamu finansman dengesini sağlıklı ve sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturmak, ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamı tesis etmek ve yapısal 
reformları hızla gerçekleştirmek olarak belirlenen bir ekonomik program 2000 yılı başlarında 
uygulamaya konulmuştur; ancak, bu programda basan sağlanamamıştır. 2000 Kasım ayı 
ve ardından 2001 Şubat ayında ortaya çıkan krizler sonrasında, önceki programın devamı 
niteliğinde olan ve bu programın yapısal unsurlarının güçlendirilmesine dayanan dalgalı kur 
rejiminin geçerli olduğu yeni bir istikrar programı uygulanmaya başlanmıştır.
2001 yılında, artan belirsizlik, bankacılık krizi ve sabit kur rejiminin terk edilmesi, faizlerin, 
enflasyonun ve işsizliğin artmasına, ekonomide tarihî bir küçülmeye mal olmuştur.
2002 yılında iç talepteki durgunluğa karşılık büyük ölçüde stok artışı ve ihracattan kaynaklanan 
büyüme başlamış, maliye politikasında hedeflerden sapmalar olmuşsa da para politikası 
programlandığı şekilde sürdürülmüş, enflasyon hedeflenenin de altında gerçekleşmiştir; ancak, 
seçim ekonomisi uygulanması nedeniyle bütçe ve faizdışı fazla hedefleri tutturulamamış, 
işsizlik artmaya devam etmiştir.”
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“ 1980 yılında -buraya dikkatlerinizi çekmek istiyorum- 16,4 milyar dolar 
olan konsolide bütçe iç ve dış borçları toplamı, 1990 yılında 43,2 milyar 
dolara, 2000 yılında 94,8 milyar dolara, 2001 yılında 123,6 milyar dolara,
2002 yılı sonunda 148,5 milyar dolara kadar tırmanmıştır. Gayri safi millî 
hâsılaya oranı da, 1980’de yüzde 24 iken, 2002 yılında yüzde 82,3 olmuştur. 
Türkiye, 1990’lı yıllar boyunca tüm kazanımlarını heba etmiş, imkânlarının 
üzerinde harcama yaparak borçlanmış; bu borçların faizleri kartopu gibi 
büyüyerek bugünlere gelinmiştir.
Kamu kesimi borç stokunun yüksekliği ve borcun borçla kapatılması, bir 
taraftan malî piyasalardaki kaynakların kamu tarafından kullanılarak özel 
kesime, yatırıma, üretime, ihracata yeterli kaynak bırakmamakta, diğer 
taraftan faiz oranlarını yükselterek, maliyetleri artırmaktadır.
Öte yandan, özel sektörün kaynaklarını, yatırım veya üretim yerine yüksek 
faizlerden faydalanmak amacıyla kamu borçlanma senetlerine ya da; kısa 
dönemde sonuç verecek yatırımlara ayırmasına zorlamaktadır.
İlaveten, ödenecek faizlerin bütçe içerisindeki payının giderek artması, 
bütçenin esnekliğini de yok etmektedir. Türkiye, 2003 yılında 65,5 
katrilyon lira; yani, 37 milyar ile 40 milyar dolar arasında faiz ödeyecektir. 
Devraldığımız tablo budur.
Bu tablo karşısında, yeterli faizdışı fazla vermek başta olmak üzere, içborç 
stokunun makul seviyelere indirilmesi ve faiz ödemelerinin bütçedeki 
payının azaltılması büyük önem arz etmektedir.
Bu tabloyu kalıcı şekilde değiştirmemiz şarttır. Hükümetin en önemli 
mücadelesi bu yönde olacaktır. Bu mücadeleyi kamu ve özel, bütün kurum 
ve kesimlerin sahiplenmesi ve destek vermesi hayatî önem arz etmektedir.”

Bakan’ın belirttiğine göre, son yıllarda bütçeler, devletin temel fonksiyonlarını 
dalıi finanse etmekte zorlanır hale gelmiştir. Bütçeler, kamu kaynaklarının önemli 
bir kısmının faiz ödemelerine ayrılması nedeniyle, enflasyonla mücadele, gelir 
dağılımını düzeltme ve piyasalarda meydana gelebilecek olağanüstü gelişmelere 
karşı bir politika aracı olarak kullanabilme esnekliğini büyük ölçüde kaybetmiş 
bulunmaktadır.

“ ... Harcamalarda tasarrufu vc etkinliği artıran, israfı önleyen bir bütçe 
hazırlanmış ve konsolide bütçe harcamalarının ve borç faizi ödemelerinin 
gayri safî millî hâsılaya oranlarının düşürülmesi planlanmıştır...” 
“Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar altında sürdürülebilir bir kamu 
mâliyesi için dikkate değer bir faizdışı fazla sağlamak gerekmekte; 
bunun yolu da, tasarruf tedbirlerinden ve gelirlerin artırılmasından 
geçmektedir. Hükümetimiz, sadece tasarruf tedbirleri alarak kamu 
harcama politikasında etkinlik sağlamakla ve geçici olarak gelir artırmaya 
yönelik girişimlerle yetinecek değildir. Ülkemizin yıllardır birikmiş 
sorunlarına göstermelik değil, kalıcı çözümler getirmek amacındayız...”
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Maliye Bakanı’nm belirttiğine göre, Hükümet, hazırladığı Acil Eylem Planı 
aracılığıyla, yapacağı icraatları takvime bağlamıştır. Kamu personel rejimi 
reformunu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesini, AB ve uluslararası standartlarla 
uyumlu bir kamu mali sistemi yaratma gibi çok sayıda eylemi içeren bu Plan 
hızla hayata geçirilmeye çalışılacaktır.

“ ... ekonomik gelişmelerin önünü açmak açısından önemli olan bazı 
mevcut sorunların giderilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, hepinizin 
bildiği gibi, 1998 yılında kanunlaşmasına rağmen bugüne kadar ekonomik 
gerekçelerle uygulama imkânı bulunamayan ‘malî milat, nereden buldun’ 
düzenlemeleri kaldırılmıştır.
Bu düzenlemenin hemen ardından, ekonomik ve sosyal hayatımızı 
derinden etkileyen son krizler nedeniyle oluşmuş sorunların giderilmesi 
ve mükellefler ile vergi idaresi arasındaki güvenin yeniden tesisi amacıyla 
Vergi Barışı Kanunu çıkarılmıştır.”
“ ... Hükümetimiz, ekonomik istikran sağlamış, sürdürülebilir kalkınma 
ortamını yakalamış, ekonomik refahın nimetlerini adaletle dağıtan, 
yoksulluk ve yolsuzlukla en etkili şekilde mücadele eden, insanlarımızın 
barış ve refah içinde özgürce yaşadığı, çağdaş dünyayla bütünleşmiş, 
farklılıkların çatışma unsuru olarak değil zenginlik kaynağı olarak 
görüldüğü, itibarlı, demokratik, dinamik bir millet iradesini hayata 
geçirecektir.39

Dünya ekonomilerini analiz ederken, Bakan, ülkemiz bakımından en önemli 
gelişmeler olarak Euro’nun tedavüle çıkmasını, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi 
ve petrol fiyatlarındaki istikrarsızlığı göstermiştir.

“ ... çağımızda, teknolojik gelişmeler sayesinde dünya giderek rekabete açık 
bir pazara dönüşmekte, ulusal pazarların dünya pazarlarıyla bütünleşmesi 
kolaylaşmakta ve ticaretin serbestleşmesi ülkeleri birbirine daha bağımlı 
hale getirmektedir.
Küreselleşmenin olumlu etkilerinin yanında olumsuz etkilerinin de 
olduğu artık bilinen bir gerçektir. Gelir dağılımında yarattığı adaletsizlik 
kesinlikle çözülmesi gereken bir problemdir. Zira, dünya nüfusunun 
yansı, günlük ortalama 2 doların altında, beşte l’i de 1 doların altında bir 
parayla yaşamaktadır. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan 
politikalar yerine, ekonomik refahın dünya ölçeğinde yaygınlaşmasını ve 
adil paylaşılmasını sağlayan politikalara özel bir önem ve öncelik verilmesi 

______ şarttır._____________
39 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi esnasında da. 

Unakıtan, Hükümetin hedeflerini şöyle izah etmektedir: “Türkiye Cumhuriyetinin 59 uncu ve 
Adalet ve Kalkınma Partisinin 2 nci Hükümeti olarak hedefimiz, ekonomik istikran sağlamış, 
rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturmuş, sürdürülebilir bir kalkınma ortamını yakalamış ve bunun 
nimetlerini adil bir şekilde dağıtan, yoksulluğun ve yolsuzluğun giderildiği, özgür ve müreffeh 
insanların barış içerisinde yaşadığı, çağdaş dünyayla entegre olmuş demokratik bir Türkiye 
misyonunu gerçekleştirmektir.’"

Bilsay Kuruç’a Armağan 1235

I



Küreselleşmenin yanında, bölgesel entegrasyonlar da giderek önem 
kazanmak ve yayılmaktadır.
Bu çerçevede, Avrupa Birliğiyle ilişkilerimizde, 1999 Helsinki Zirvesinde 
ülkemize adaylık statüsünün tanınmasının ardından, gerek mevzuat uyumu 
gerekse ekonomik kriterlere uyum açısından yapılan reform çalışmaları, 59 
uncu hükümet zamanında da sürdürülecektir.”

V.3. Hükümet Programından kesitler
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın, 2003 yılı bütçesinin tümü üzerinde 

TBMM Genel Kurıılu’na yaptığı sunuş konuşmasında zaman zaman göndermede 
bulunduğu I. Erdoğan Hükümeti programında, 1983 yılında Turgut Özal’m kendi 
partisinin nasıl bir kimliğe sahip olduğunu açıklamasına benzer bir biçimde, AK 
Partinin siyasal kimliği, Erdoğan tarafından, “muhafazakâr demokrat” olarak 
nitelendirilmiştir.40

I. Erdoğan Hükümetinin topluma taahhüt ettiği ekonomik reform programlarını 
oluşturan “standart politika demetleri”ne, ana batlarıyla ama, uzun bir liste olarak 
Hükümet Programında yer verilmiştir.

“Malî disiplin, malî açıkların ekonomik istikrarsızlığa neden olmayacak 
ölçekte ve sürdürülebilir yapıda tutularak sağlanacaktır.”
“Kamu harcamalarında öncelikler, ekonomik getirisi yüksek ve gelir 
dağılımını artıcı alanlara göre belirlenecektir.”
“Ticari liberalleşmeyle dışticaretin mallar ve ülkeler bazında uluslararası 
standartlar çerçevesinde gelişimi sağlanacaktır. İhracata yönelik 
düzenlemelere ağırlık verilecektir.”
“Özelleştirme, ekonomik faaliyet icra eden kamu kurum ve kuruluşları, 
piyasa koşullarında özel sektöre aktarılması olarak ele alınacaktır.” 
“Özelleştirmenin temel amacı, ekonomide serbest piyasanın daha 
iyi işlemesi için gerekli koşulların oluşumunu sağlamak, etkinlik ve 
verimliliği artırmaktır. Piyasa ekonomisinde kamunun İktisadî rolü piyasa 
mekanizmasının iyi çalışması için gerekli, düzenleyici ve denetleyici 
mekanizmaları oluşturmaktır.
KİT’lcrin özelleştirilmesinde kararlı olan hükümetimiz, özelleştirme süreç 
ve uygulamalarını hızlandırmaya yönelik politikalarını oluşturacak ve 
gerekli tedbirleri alacaktır.
Özelleştirmeye gerekli önem verilecek ve özelleştirme hukukuna ve

40 “AK Parti, kendi düşünce geleneğimizden hareketle, yerli ve köklü değerler sistemimizi evrensel 
standarttaki muhafazakâr siyaset çizgisiyle yeniden üretmek amacındadır. Yeni ‘muhafazakâr 
demokrat’ çizginin muhafazakârlığın genlerine ve tarihî kodlarına uygun şekilde, ama, siyaset 
yaptığımız coğrafyanın toplumsal ve kültürel geleneklerine yaslanarak ortaya konması Türk 
siyasetine yeni bir soluk getirecektir. AK Parti geçmişten veya bir medeniyet havzasından 
siyaset çizgisi ödünç almak yerine, kendi düşünce geleneğiyle dünya genelinde de test edilen 
bir siyasal tutumu yeniden üretmeyi doğru bulmaktadır.” Siyasal kimlik, bütün yönleriyle ve 
Hükümet Programlarında görülmeye pek alışık olunmadığı ayrıntıda izah edilmektedir.
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yönetimine evrensel standart getirilecektir.”
“Değerli milletvekilleri, reel faiz oranı-büyüme oranı-kamu borç 
stokunun gayri safi yurtiçi hâsılaya oranı- faizdışı fazla oranı-para arzı 
artış oranı dengesi, mevcut koşullarda özel bir önem taşımaktadır. Bu 
denge, makroekonomik ortamın istikrarını doğrudan etkilediği için, 
ekonominin gerekleri ışığında kurulacak ve korunacaktır. Devletin borç ve 
yükümlülüğü, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilecek ortak 
strateji ve eşgüdümle yönetilecektir.”
“Sürdürülebilir büyüme oranlarına ulaşmayı kolaylaştıran makroekonomik 
istikrar için en önemli koşullardan biri, hiç şüphesiz ki, malî disiplindir.
Maliye politikasının temel önceliği, malî disiplinin, bu çerçevede faİzdışı 
fazlanın sağlanmasına verilecektir. Daha fazla kamu geliri için, daha 
yüksek büyüme oranlarına ulaşmayı kolaylaştırıcı düzenlemelere ağırlık 
verilecektir.”

V.4. Değerlendirme
2003 yılı bütçesi için değerlendirmelerde bulunmak için henüz erkendir. 

Kimi iktisatçılar (Boratav), daha önce de belirttiğimiz üzere, iktisat tarihimizin 
1908-2009 devresini “Kesintisiz IMF Gözetimi ve Krizler” başlığıyla “ IMF ile 
ilişkiler”den hareketle konumlandırmaktadırlar. Benzeri bir nitelemeyi bir başka 
raporda görmekteyiz: “IMF Gözetiminde On uzun Yıl: 1908-2008” .

Enflasyonun 2004 yılında tek haneye inmesi ve faiz dışı fazla hadefine 
yaklaşılması kamu mâliyesindeki olumlu gelişmeler arasında zikredilmektedir. 
Bununla birlikte, iktisatçılar, 1980’i izleyen yirmi yıllık yüksek enflasyonun 
tarihe karıştığı, 2002 sonrasındaki faiz dışı fazla hedeflemesinin kamu mâliyesinin 
geleneksel işlevlerinde ciddi daralmaların olması pahasına gerçekleştirildiği, 
nitekim, eğitimden savunmaya, sağlıktan adalerte kadar uzanan kamu hizmetleri 
için ayrılan ödeneklerin aşındığı ve bu tür kamu hizmetleri için yapılan 
harcamaların 1988 yılından 2005 yılına gelindiğinde, % 64’ten % 29’a indiği 
kanısındadır.41

Boratav, çok farklı siyasal gelenekleri temsil etmelerine rağmen, 1999-2002 
yıllarındaki koalisyonun büyük ortağı olan DSP ile 2002 yılı sonuna doğru yapılan 
Milletvekili Genel Seçiminden çoğunluğu sağlayarak çıkan AK Parti arasında 
“neoliberalizme teslimiyet” açısından çok büyük benzerlik olduğu tespitinde 
bulunmaktadır.42
41 Boratav (2011) s. 214-215.
42 “ ...1994 krizi sonrasında IMF ile yapılan anlaşma 1995 sonunda uzatılmaz. Nc var ki, 1998 

Haziran’ında 18 aylık bir Yakın İzleme Anlaşması ile IMF yeniden gündeme girer; bu bağlantı 
daha sonra 1999, 2002 ve 2005’teli stand-by anlaşmaları (ve 2000 sonunda, fiilen IMF 
tarafından kaleme alınan bir ‘ek niyet mektubu’) ile devam eder. Böylece, 2000-2001 krizine 
bir IMF programı (ve bu programın belirleyici katkıları) ile girilir ve krizin yönetimi de tekrar 
IMF’ye devredilir.
AKP iktidarı da, 2003-2005 yıllarında önceki stand-by anlaşmalarını sadakatle sürdürür. 
Mayıs 2005’te IMF ile üç yıllık yeni bir anlaşmayı im zalar...” Boratav (2011) s. 194-196.
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Sonuç yerine
Siyasal bakımdan çok önemli bir dönüşüm yılı olmakla birlikte, 1923 ve ilk 

biitçe yılı olan 1924, iktisadi bakımdan bir kesinti olmaması bir yana, Boratav’ın 
dediği gibi, 1908-1922 dönemiyle şaşılacak bir süreklilik içindedir. Kuruç’un 
belirttiği üzere, 1923’ü izleyen yıllar, yeni rejimin, toplumda ve devlet düzeninde 
“arkaik” olarak gördüğü yapıları tasfiyeye giriştiği ve yenilerini kurmaya 
başladığı dönemdir.

Her ne kadar 1947 Kurultayı sonrasında CHP politikaları değişmiş olsa 
da, DP, 1923-1950 devresindeki politikalara kıyasla “çok” farklı bir hükümet 
programı ve buna ııyguıı bütçe uygulaması getirmiştir. “Hususi teşebbüs”e 
yapılan vurgu, devlet işletmeciliğinin müsrif sayılması ve arka plana itilmesi ve 
tarıma verilen önemin artırılması ve bürokratik tasalluda yergi söz konusudur. 
CHP döneminde başlamış olmakla birlikte, bütçe açıklarının kapatılmasında, bir 
yöntem olarak, borçlanmaya ve Amerikan yardımlarına bel bağlanması DP’nin 
izlediği politikaların önceki hükümetinkine göre bir başka kırılma noktasıdır.

DP dönemi söylemlerini çağrıştırır bir biçimde ama daha gür bir biçimde 
“rekabete dayalı serbest pazar ekonomisi”ne vurgu yapılması, ihracatın öne 
çıkarılması, bunun için daha fazla borçlanmanın önünün açılması, 1985 
bütçesinin ve Özal hükümetinin, 1970’li yıllar hükümetlerine kıyasla çok farklı 
politikalar uyguladığını göstermektedir.

2003 yılında ilk bütçesini yapan Adalet ve Kalkınma Partisi de, henüz ekonomi 
politikalarının sonuçlarını değerlendirmek için erken olmakla birlikte, serbest 
piyasa ekonomisini oturtmaya, ihracatta sürekli ve kalıcı artışa, özelleştirmeye, 
kamu kesimi açıklarını kapamaya öncelik vermiştir. AK Parti, kendinden önceki 
koalisyon hükümetince hazırlanan istikrar paketini yürürlüğe koymuş ve sadık 
bir biçimde uygulamıştır.

Her üçü de kendilerinden önceki hükümetlerden önemli ölçüde ayrılan 
politikalara sahip DP, ANAP ve AK Parti hükümetlerinin ortak bir yanı da, 1950 
öncesinde CHP’nin, halefi olacak olan DP’nin izleyeceği politikaları, iktidarının 
son yıllarında yeğlemesi, 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan Ekonomik İstikrar 
Programının ANAP tarafından 1983 sonrasında uygulanmaya devam edilmesi ve 
2001 krizi sonrasında koalisyon hükümetince benimsenen istikrar önlemlerinin 
AK Parti tarafından büyük ölçüde ve aynen benimsenerek uygulanmasıdır. 
Liberal politikalar uygulamaları, seleflerine göre kırılma noktası sayılabilecek 
politikaları tercih eden üç partinin bir başka ortak yanıdır.

1951, 1985 ve 2003 bütçe yasalarını yapan siyasal partilerin dünya görüşleri 
ve uygulamaları, Boratav’ın, Osmanlı Devleti’nden beri izini sürdüğü “ iki farklı

1998 sonrasındaki on yılın Türk ekonomisinin hep IMF gözetiminde olması, bir başka raporda, 
“ farklı hükümetler, tek siyaset” biçiminde tasvir edilmiştir. "IMF Gözetiminde On Uzun 
Yıl, 1998-2008: Farklı Hükümetler, Tek Siyaset” http://www.bagimsizsosvalbilimciler.org/ 
Yazilar BSB/BSB2006_Final.pdf(erişim: 15.07.2011)

1 2 3 8 Bilsay Kuruç’a Armağan

http://www.bagimsizsosvalbilimciler.org/


çizgi” tezini desteklemekte ve DP, ANAP ve AK Partinin iktisat politika tercihleri 
“iki farklı ç izg iden43 “dışa açık, entegrasyoncu ve piyasa serbestisine dayalı 
polilikalar”ı yeğleyen çizgi ile örtüşınektedir.

43 Boratav’a göre, 20. yüzyıl Türkiye iktisat tarihindeki iktisat politikaları (ve bu politikalarla 
bağlantılı ideolojik tavırlar) üzerinde iki ayrı çizgi açık veya kapalı biçimde, fakat sürekli 
olarak bir çatışma ve hesaplaşma içindedir. Bu çizgilerden biri, dışa açık, entegrasyoncu ve 
piyasa serbestisine dayalı politikalardan; diğer çizgi ise korumacı, ulusal, müdahaleci-devletçi 
politikalardan oluşmaktadır. Bu iki farklı “felsefe” arasındaki çatışma, yalnızca Türkiye’ye 
özgü bir çatışma değildir. Serbest ticareti ve piyasa mekanizmasını yücelten klasik ve 
neoklasik iktisat okulları ile kapitalizmin gelişiminde geç kalan kıta Avrupa’sı ülkelerinde ve 
özellikle Almanya’da yeşeren korumacı- müdahaleci okullar arasındaki polemiklerin Osmanlı 
Devleti döneminden bu yana ülkemize yansımasıdır.
"Böylece, düşünce planında Sakızlı Ohannes Paşa, Portakal Mikail Bey, Cavit Bey, Ağaoğlu 
Ahmet, 1945 sonrasında Ahmet Haindi Başar, Demokrat Parti’nin fikir babası olan çeşitli yazar 
ve düşünürler ve 1980 sonrasında eski tartışmaları yeni giysiler içinde (ve çoğu kez özgünlük 
iddiasıyla birlikte) piyasaya süren iktisatçılar, düşünürler ve iç ve dış sermaye çevrelerinin 
sözcüleri, yüz yıldır, devlet müdahalesinin (ve bürokrasinin) kaynak tahsisini bozup israf 
yarattığını; içte piyasa serbestisinin, dışta ise serbest ticaretin etkinlik sağlayıp refahı 
artıracağını savundular. Buna karşılık Akyiğitzade Musa Bey, Ahmet Mithat Efendi, Ziya 
Gökalp, Recep Peker, Kadro’cular, 1960 sonrasında DPT’nin kurucuları, Yön Dergisi ve çok 
sayıda sola dönük yazar ve iktisatçı tarafından savunulan, kalkınmanın sanayileşme anlamına 
geldiği, bunun da geri kalmış bir ülkede dışa karşı koruma, içte ise devlet eliyle sağlanan planlı 
bir birikimle gerçekleşebileceği görüşü de pek az yeni unsurla zenginleşerek zamanımıza kadar 
gelmiştir.”
Bu iki çizgi arasındaki dalgalanma, Boratav’ın belirttiğine göre, iktisat politikalarında 
da gözlenmiştir. İttihat-Terakki’nin maliye nazırı Cavit Bey’in açık pazar, serbest piyasa 
politikalarıyla, Harb-ı Umumi yıllarının “milli (ve müdahaleci) iktisat” politikaları arasındaki 
çatışma; büyük buhranın öncesi ve sonrasında “liberal-açık kapı” politikaları ile “korumacı- 
devlctçi” politikalar arasındaki hesaplaşma; İkinci Dünya Savaşı’nda Refik Saydam’m piyasa 
kontrollerine, Şükrü Saraçoğlu’nun piyasa serbestisine dayalı savaş ekonomisi seçenekleri 
arasındaki yalpalamalar; 1946 sonrasının siyasi iktidarlarına (ve özellikle Demokrat Parti’ye) 
egemen olan (ancak 1954’te şartların zorlamasıyla kesilen) “liberalizm” ile 1960 sonrası 
planlamasına egemen olan ithal ikameci ve devletin denetiminde (ancak özel birikimin 
desteklendiği) iktisat politikaları arasındaki dalgalanmalar ve nihayet 1980'de yeniden içe ve 
dışa karşı “piyasa ekonomisine dönüş ve dışa açılma” iddiasıyla başlatılan; sonraki yirmi 
yıla damgasını vuran; ancak her aşamasında yoğun eleştirilerle hesaplaşmak zorunda 
kalan neo-liberal dönüşüm, iktisat politikalarında durmadan tekrarlanan senaryoların 
varlığını göstermektedir. Bu sistematik tekrarlar, aslında 20. yüzyılda azgelişmiş ülkeler için 
kapitalizmin gelişmesinde ana çizgileriyle iki farklı birikim biçiminin nesnel alternatifler 
olarak var olduğunu göstermiştir. Bu iki yol arasında zamandan (yani, dünya ekonomisinin 
içinde bulunduğu konjonktürden) ve mekândan (hangi ülkede, hangi gelişme aşamasında 
bulunulduğu hususundan) ve toplumun siyasi ve ekonomik yapısı ve yazgısı üzerindeki 
ideolojik tavırlardan (örneğin bölüşüm ve bağımsızlık gibi kavramlar üzerindeki görüşlerden) 
soyut bir değerlendirme ve karşılaştırma yapmak anlamsız olur. Boratav (2011) s. 230-233.
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2001 Krizi Sonrası Ekonomi Politikalarının 
Sanayi ve Hizmet Sektörlerine Yansımaları

Z a fer Yükseler*

Ö zet:
2000 yılı başında uygulamaya konulan ve Uluslararası Para Fonu tarafından desteklenen 

“Döviz Kuruna Dayalı Enflasyonla Mücadele” programı, 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında 
derin bir krizle karşılaşmıştır. Krizden çıkış için, sıkı maliye politikaları ve dalgalı kur rejimi 
uygulanmaya başlanmış, özelleştirme faaliyetleri yaygınlaştırılarak hızlandırılmış ve pek çok 
alanda düzenleyici-denetleyici kurumlar oluşturularak piyasalar daha da serbestleştirilmiştir.

2001 krizi sonrasında uygulanan bu ekonomik politikalar sonucunda, enflasyonda hızlı 
bir düşüş gözlenirken, uluslararası likidite bolluğunun da etkisiyle Türk Lirası değerlenme 
sürecine girmiştir. Bu süreçle birlikte, Çin’in dünya üretim ve ticaretinde gittikçe ağırlıklı 
bir rol oynamaya başlaması, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kaynakların sektörler 
itibariyle tahsisinde önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir.

2001 krizi sonrası ekonomi politikalarının sektörlere yansımaları, Türkiye İstatistik 
Kurumu tarafından yayınlanan “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” anket verileri 
kullanılarak 2002-2008 dönemi için incelenmiştir. Bu dönemde, girişim sayısı, çalışan sayısı, 
üretim ve ciro değerleri inşaat ve hizmet sektörlerinde hızlı bir gelişim gösterirken, ekonomide 
sanayi sektörünün ağırlığı azalmıştır. Ekonomi genelinde ve sektörlerin çoğunda katma değer/ 
üretim oranı gerilemiş, girişimlerin işletme artığı yaratma kapasiteleri olumsuz etkilenmiştir.

A nahtar Kelim eler: Ekonomi politikaları, sanayi sektörü, hizmetler sektörü, üretim, 
katma değer.

I. Giriş 1

Bu çalışma, 2001 krizi ve sonrasında uygulanan ekonomi politikaları ile 
uluslararası gelişmelerin, ekonomik yapıda yol açtığı değişimi incelemeyi 
amaçlamaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde, son yıllarda uygulanan ekonomik 
politikaların genel çerçevesi kısaca özetlendikten sonra, 2001 krizi ardından 
uygulamaya konulan “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı”mn temel unsurları ile 
2000’li yıllardaki uluslararası gelişmeler konusunda bilgi verilecektir. 2000’Ii 
yıllarda küreselleşmenin derinleşmesi ve başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinin 
dünya üretim ve ticaretinde ağırlıklarının artması, pek çok ülkede yeni ekonomik
* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Danışman, e-posta: zafer.yukseler@tcmb.gov.tr
I Bu makaledeki görüşler yazarına aittir. Çalıştığı kurumun görüşlerini yansıtmaz.
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sorunlar ve fırsatların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küresel likidite 
bolluğunun etkisiyle, yükselen piyasa ekonomileri ve gelişmekte olan ülkelere 
yönelik sermaye akımları hızlanmış ve bu ülkelerin mal ve hizmet ticaretindeki 
rolleri artış göstermiştir. Üretim süreçlerindeki yeni eğilimler, likidite bolluğu 
ve “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” ile yürürlüğe konulan makroekonomik 
politikalar ve yapısal düzenlemeler, ülkemizde de kaynak tahsislerinde önemli 
bir değişime neden olmuştur.

Çalışmanın üçüncü bölümünde, 2001 sonrası makroekonomik politikalar ile 
küresel gelişmelerin sektörlere yansımaları değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu 
bölümde, TÜİK tarafından yayınlanan istatistiklerden yararlanarak 2002-2008 
döneminde sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerindeki gelişmeler incelenecektir. 
2002-2004 dönemi için TÜİK tarafından kamuoyuna açıklanan “Yapısal İş 
İstatistikleri” bültenlerinden, 2005-2008 dönemi için ise “Yıllık Sanayi ve Hizmet 
İstatistikleri” bültenlerinden yararlanılmıştır. İncelenen dönemde, sektörlerdeki 
girişim sayısı, çalışan sayısı, katma değer/ üretim ve ciro oranları ile sektörlerin 
üretim içindeki payları gibi göstergeler karşılaştırılacaktır.

Çalışmanın son bölümünde, makroekonomik politikalar ile uluslararası 
gelişmelerin, temel sektörler ile alt sektörlerde yol açtığı değişime etki eden 
unsurlar konusunda genel değerlendirmelere yer verilecektir. Çalışmanın ekinde, 
TÜİK anketinin kapsamı, ankette yer alan göstergelerin tanımları ile anketlerden 
hesapladığımız ve sektörel gelişmelerin değerlendirilmesinde kullandığımız 
büyüklük ve oranlar da ek tablolar olarak yer almaktadır.

II. M akroekonom ik Politikalar ve Uluslararası Gelişmeler

1. Makroekonomik Politikalar
1989 yılında sermaye hareketlerinin serbest bırakılmasının ardından, 

makroekonomik politikalardaki uyumsuzluklar ve siyasi istikrarsızlıklar 
nedeniyle, 1990’lı yıllarda ekonomide sık, sık iç ve dış kaynaklı dalgalanmalarla 
karşılaşılmıştır. 1991 yılında Körfez Savaşı, 1994 yılında ekonomik kriz, 1997 
yılında Asya Krizi, 1998 yılında Rusya Krizi ve 1999 yılındaki Marmara 
Depremleri ekonomide ciddi sorunların ortaya çıktığı dönemler olmuştur. 1990’lı 
yıllarda en kapsamlı ekonomik düzenlemeler, 1994 krizi sırasında yürürlüğe 
konulan “5 Nisan Kararları” çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu kararlar 
ile kamu açıklarının daraltılması ve ekonominin rekabet gücünün artırılması 
amaçlanmıştır2. 1994 yılından itibaren, bütçenin faiz dışı dengesi fazla vermeye 
başlamış ve reel ücret-reel kur sorunu çözülerek ekonominin rekabet gücünde 
iyileşme sağlanmıştır. Ancak, 5 Nisan Kararları ekonomide kronik enflasyon- 
yüksek faiz sorununu çözmekte ve mali sektörü düzenlemekte başarılı olamamıştır.

2 Devlel Planlama Teşkilatı (1994), Ekonomik Önlemler Uygulama Planı, 5 Nisan 1994.
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1998 yılı Mayıs ayında, IMF ile “Yakın İzleme Anlaşması” yürürlüğe 
konulmuş, ancak 1998 yılı Temmuz ayında yaşanan “Rusya Krizi” ekonomide 
daha kapsamlı bir program uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 1999 yılı 
Ağustos ve Kasım aylarında meydana gelen “Marmara Depremlerinin” yarattığı 
ekonomik kayıpları telafi etmek ve yapısal sorunları çözmek amacıyla yeni bir 
program uygulanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ekonomideki kronik enflasyon 
ve yüksek faiz sorununu çözmek amacıyla, 2000 yılı başında “Kura Dayalı 
Enflasyonla Mücadele Programı” yürürlüğe konulmuştur3. IMF destekli bu 
program ile enflasyonun hızla düşürülmesi, kamu açıklarının kontrol edilmesi 
ve mali sektörün yeniden yapılandırılması amaçlanmıştır. Programın ana unsuru 
olan döviz kurları, bir yıllık bir dönem için önceden açıklanmış ve ekonomideki 
likidite genişlemesi Merkez Bankası dış varlıklarındaki değişime bağlanmıştır. 
Sağlanan IMF desteğinin de etkisiyle, yılın ilk yarısında hedeflerle uyumlu 
yürütülen program, yılın ikinci yarısında cari işlemler dengesi açığının artması 
ile birlikte sorunlarla karşılaşmaya başlamıştır. Ayrıca bu dönemde, uluslararası 
koşullardaki olumsuz gelişmeler, yapısal reformlardaki gecikmeler ve mali sektöre 
ilişkin düzenlemelerdeki eksiklikler sorunun ağırlaşmasına ve ekonominin Kasım 
ayında ciddi bir krizle karşılaşmasına neden olmuştur. Kasım 2000 tarihinde 
yaşanan bu krize karşın “Kura Dayalı Enflasyonla Mücadele Programı“’nm 
sürdürülmesi ısrarı, ekonominin Şubat 2001 tarihinde ağır bir finansal krizle karşı 
karşıya gelmesine yol açmıştır. Krizin ardından uygulanmakta olan kura dayalı 
program terkedilmiş ve Türk lirası dalgalanmaya bırakılmıştır''.

Şubat 2001 krizinin ardından. Nisan ayı ortasında “Güçlü Ekonomiye Geçiş 
Programı” kapsadığı önlemler ve yasal düzenlemeler ile birlikte kamuoyuna 
açıklanmıştır. “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının temel amacı, döviz kuru 
rejiminin terk edilmesi nedeniyle ortaya çıkan güven bunalımı ve istikrarsızlığı 
süratle ortadan kaldırmak, yeni ve çağdaş kurumsal yapıları oluşturmak, iktisadi 
etkinliği sağlayacak yapısal reformları gerçekleştirmek, makroekonomik 
politikaları enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanmak, sürdürülebilir 
büyüme ortamını temin etmek, kişiler ve bölgeler arasındaki gelir dağılımı 
bozukluklarını gidermek” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede;

Bankacılık sektöründe hızlı ve kapsamlı bir yeniden yapılandırma 
yapılarak mali piyasaların etkin bir şekilde işlemesinin sağlanması,
Kamu kesiminde yüksek bir faiz dışı fazla verilmesi ve kamu finansman 
dengesinin yapısal düzenlemelerle güçlendirilmesi,
Dalgalı kur reiimi çerçevesinde enflasyonla mücadeleye dönük aktif bir

3 Hazine Müsteşarlığı (2000), Enflasyonla Mücadele Programı Politika Metinleri, Cilt: 1, Ocak 
2000.

4 T. C. Merkez Bankası (2001), Para Politikası Raporu, Kasım 2001, http://www.tcmb.gov. 
tr. Bu raporda, Kasını 2000, Şubat 2001 krizi ve güçlü ekonomiye geçiş programının özet 
değerlendirmesi yer almaktadır.
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para politikası uygulanması ve enflasyon hedeflemesine geçilmesi. 
Enflasyon hedefleri ile uyumlu gelirler politikası uygulanması,
Kamuda kaynak tahsisi süreçlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin 
sağlanması, rasyonel olmayan kamu müdahalelerinin ve yolsuzluğun 
önlenmesi,
Dış finansman imkânlarının artırılarak, olumsuz borç dinamiğinin 
kırılması ve dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadelenin kararlı bir 
şekilde sürdürülmesi hedeflenmiştir5.

Program, makroekonomik politikaların yanı sıra yapısal reformlar ve yasal 
düzenlemelere de öncelik vermiştir. Program çerçevesinde, mali sektörün yeniden 
yapılandırılması, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması, devlette 
şeffaflığın artırılması, kamu finansmanının güçlendirilmesi ve ekonomide 
rekabetin ve etkinliğin artırılmasına yönelik çeşitli yasal düzenlemeler yapılması 
öngörülmüştür. Devlette şeffaflığın artırılması hedefi çerçevesinde, bütçe kanunu, 
borçlanma kanunu, kamulaştırma kanunu, devlet ihale kanunu, bütçe dışı fon 
uygulamasının sınırlandırılması, kamu bankaları ve KİT görev zararlarının kamu 
finansmanı üzerindeki yükünün giderilmesine ilişkin çok sayıda düzenleme 
yapılmıştır. Ekonomide rekabetin ve etkinliğin artırılması için, şeker, tütün-alkollü 
içkiler, doğalgaz, telekom ve sivil havacılık kanunlarında değişiklik yapılmış, 
yeni düzenleme ve denetleme kurumlan oluşturulmuş, tarımsal desteklemede 
doğrudan gelir desteği sistemine öncelik verilmiş ve özelleştirme faaliyetleri 
hızlandırılmıştır. Programın makroekonomik çerçevesinin oluşturulması ve 
idari-yasal düzenlemelerin önemli bir bölümünün tamamlanmasının ardından 
Mayıs 2001 tarihinde IMF ile yeni bir niyet mektubu imzalanmış ve önemli bir 
ek finansman sağlanmıştır.

Koalisyonu oluşturan partiler arasındaki ihtilaflar ve 11 Eylül terör saldırıları 
nedeniyle, program uygulamasında zaman, zaman sorunlar çıkmasına karşın, 
güçlü ekonomiye geçiş programının olumlu ekonomik sonuçları 2002 yılından 
itibaren görülmeye başlanmıştır. 2002 yılı sonunda yapılan erken genel seçimlerde 
programı yürürlüğe koyan koalisyon hükümeti büyük bir yenilgiye uğramış ve 
AKP çoğunlukla tek başına iktidara gelmiştir. Seçimler sonucunda kurulan yeni 
hükümet 2003 yılı Mayıs ayında IMF ile yeni bir anlaşma imzalamıştır. Ülkede 
sağlanan siyasi istikrar ve uluslararası likidite bolluğunun da katkısıyla ekonomik 
büyüme hızlanmış, kamu açıkları kontrol altına alınmış, enflasyon ve faiz oranları 
hızlı bir şekilde gerilemiştir (Tablo: 1).

5 Hazine Müsteşarlığı (2001), a.g.c.
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Tablo: 1 - Temel E konom ik  Göstergeler (Yüzde)

1991-2001 2002-2007 2008 2009 2010 T.

GSYH Büyüme Hızı 2,8 6,9 0,7 -4,7 8,9

Yurtiçi Tasarruflar/GSYH 21,2 16,3 16,8 13,8 14,6

S.Sermaye Yatırımı/GSYH 23,0 20,2 20.2 16,9 18,7

Cari İşlemler Den./GSYH -0,8 -3,9 -5,7 -2,3 -6,6

KKBG/GSYH 7,5 2,7 1,6 5,1 3,4

Faiz Dışı KKBG/GSYH -1,6 -3,9 -1,6 1,1 0,2

İşsizlik Oranı 7,7 10.4 11,0 14,0 11,9

GSYH Deflatörü 70,8 17,1 12,0 5,3 6,5

TÜFE (Yıl Sonu) 75,9 13,9 10,1 6,5 6,4

Reel Kur Endeksi (1995=100) 112,9 150,3 180,2 167,1 185,8

Kaynak: DPT, Y ıllık  P ro g ram la r ve E konom ik  ve Sosyal G e lişm eler (1950 -2006 ), 
T C M B , T Ü İK .
N ot: 1991-2001 d ö n em in d e , G SY H  bü y ü m e h ızı ve d e llâ tö rü  için esk i m illi g e lir serisi 
k u llan ılm ış tır . 2005 y ılı ö ncesinde  1994=100 bazlı T Ü F E , 2 0 0 5 ’teıı itibaren  2003=100 
bazlı T Ü F E  k u llan ılm ış tır. 2010 y ılı reel k u r endeksi için T C M B ’n in  yen i reel ku r 
end ek sin d ek i a r tış  k u llan ılm ış tır . O ra n la r  h esap lan ırken  yen i m illi g e lir  se ris ine  göre 
d ü ze ltm e  y ap ılm ıştır.

Dalgalı kur, enflasyon hedeflemesi ve sıkı maliye politikasının oluşturduğu 
yeni makroekonomik çerçeveye ilave olarak, bu dönemde özelleştirmenin 
hızlandırılması, çeşitli sektörlerle ilgili olarak bağımsız düzenleme ve denetleme 
kurumlarının oluşturulması, bazı sektörlerin yerli ve yabancı sermayeye açılması 
ve ekonomiye sermaye girişlerinin hızlanması, ekonomik yapıda önemli bir 
değişime yol açmıştır.

Hızlı büyüme ve yapısal değişime karşın ekonomi istihdam yaratmakta yetersiz 
kalmış, Türk lirasının reel değerlenmesinin de etkisiyle ithal girdi kullanımının 
artması cari işlemler açığının yükselmesine neden olmuştur. Ayrıca, uluslararası 
likidite bolluğu, finansal kaynaklara erişim imkânlarının artması ve kamunun mali 
piyasalar üzerindeki baskınlığının azalması, firma ve hane halkı borçluluğunun 
da artmasına katkıda bulunmuştur. Kriz sonrası dönemde, yurtiçi tasarrufların ve 
sabit sermaye yatırımlarının GSYH’ya oranında ciddi bir gerileme yaşanmıştır 
(Tablo: 1).

2008 yılı son çeyreğinde derinleşen küresel krizin, Türkiye ekonomisinde 
gerek piyasa göstergeleri gerek reel ekonomik büyüklükler üzerinde önemli 
ölçüde olumsuz etkilere neden olduğu görülmektedir. 2009 yılında GSYH 
yüzde 4,7 oranında gerilemiş, işsizlik oranı yükselmiş, imalat sanayi üretimi
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I

ve dış ticareti hızla daralmıştır. Başlangıçta döviz kurları ve faiz oranlan hızla 
yükselmesine rağmen, ekonomideki hızlı daralmayı yavaşlatmak için Merkez 
Bankası tarafından politika faizlerinin önemli ölçüde düşürülmesi ve döviz 
ve Türk lirası likiditesine yönelik önlemler alınması, döviz kurları ve faiz 
oranlarının tekrar gevşemesini sağlamıştır. Ayrıca, üretim ve istihdamı teşvik 
etmek amacıyla geçici vergi indirimleri yürürlüğe konulmuş, kredi maliyetlerini 
düşürücü bazı düzenlemeler yapılmıştır. 2010 yılında, enflasyon, döviz kurları 
ve faiz oranlarında olumlu gelişmeler gözlenmiş, üretim hızlı bir artış sürecine 
girmiştir. Ancak, istihdam ve dış ticaret alanlarında sorunlar önemini korumaya 
devam etmiştir (Tablo: 1).

2. U luslararası Ekonom ik G elişm eler

2000’li yıllarda, küreselleşmenin gittikçe derinleşmesi ve uluslararası sermaye 
hareketlerinde gözlenen artış sonucunda, finansal piyasalarda hızlı bir gelişme 
meydana gelmiştir. Başta türev araçlar olmak üzere yeni finansal araçların 
yaygınlaşması ve sanayileşmiş ülkelerde faiz oranlarının düşük seviyede olması, 
uluslararası likidite bolluğuna neden olmuş ve dünya ekonomisinde 2002 yılında 
başlayan canlanmanın daha da güçlenmesini sağlamıştır. Bu dönemde, Çin ve 
Hindistan gibi ülkelerin uluslararası piyasalarla gittikçe bütünleşmelerinin ve 
önemli bir üretim merkezi olmalarının, dünya genelinde üretim, dış ticaret ve 
enflasyon açısından olumlu etkileri olmuştur.

1991-2001 döneminde yüzde 3,2 oranında büyüyen dünya ekonomisi, 
özellikle yükselen piyasa ekonomilerindeki hızlı büyümenin etkisiyle, 2002-2007 
döneminde ortalama yüzde 4,4 oranında büyümüştür6. Bu dönemde, dünya mal 
ve hizmet ticaret hacminde yıllık ortalama büyüme yüzde 8,2 olurken, başta ham 
petrol olmak üzere uluslararası piyasalarda temel mal fiyatlarında hızlı bir artış 
gözlenmiştir. Talep ve temel hammadde fiyatlarındaki artışa karşın, bu dönemde 
sanayileşmiş ülkeler ve yükselen piyasa ekonomilerinde enflasyon kontrol altında 
tutulmuştur (Tablo:2).

ABD’dc başlayan “Mortgage Kredileri” kaynaklı kriz, 2008 yılı Eylül 
ayından itibaren “Küresel Finansal Krize” dönüşmüş ve tüm ülkeleri etkisi 
altına almıştır. Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ülkeler para politikalarını 
gevşetmişler, ekonomideki daralmayı hafifletmek için genişlemeci maliye 
politikası uygulamalarına başlamışlardır. 2008 yılı son çeyreğinde, pek çok 
ülkede ekonomik daralma yaşanmış, sanayi üretimi, istihdamı ve dış ticareti 
büyük ölçüde gerilemiştir. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler ve yükselen 
piyasa ekonomileri, krize karşı ekonomik canlandırma paketlerini yürürlüğe 
koymuşlar, küresel düzeyde ortak politikalar belirlemeye çalışmışlar ve IMF 
kaynakları artırılarak krizden olumsuz etkilenen ülkelere yeni finansman
6 IMF, Work!Economic Outlook, October 2010, http://www.imf.org/
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imkânları sağlamaya çalışmışlardır7. Küresel krizin etkisiyle, 2008 yılında dünya 
hâsılası ve ticaret hacmindeki büyüme önemli ölçüde yavaşlamıştır. 2009 yılında 
ise krizin derinleşmesiyle her iki göstergede de, sırasıyla, yüzde 0,6 ve yüzde
11,0 oranında gerileme meydana gelmiştir.

Kriz öncesi dönemdeki likidite bolluğu, yükselen piyasa ekonomileri ile 
gelişmekte olan ülkelere yönelik net özel sermaye akımlarında önemli bir 
yükselmeye neden olmuştur. Özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımları 
ve portföy dışı diğer sermaye akımları büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu ülkelere 
yönelik net özel sermaye akımı, 1991-2001 döneminde ortalama 76 milyar dolar 
iken, 2007 yılında 697 milyar dolara kadar yükselmiştir. Sermaye akımlarındaki 
artış, bu ülkelerin ekonomik büyümelerinin hızlanmasına katkıda bulunmuştur. 
Nitekim 1991-2001 döneminde yüzde 3,8 olan ortalama büyüme hızı, 2002-
2007 döneminde yüzde 7,1’e yükselmiştir. Global krizin etkisiyle, net özel 
sermaye akımı, 2008 yılında 184 milyar dolara gerilemiştir. Dünya ticaret hacmi 
ve özel sermaye akımlarındaki daralma, söz konusu ülkelerin ortalama büyüme 
hızlarının, 2008 yılında yüzde 6 ’ya, 2009 yılında ise yüzde 2,5’e düşmesine 
neden olmuştur (Tablo:2).
Tablo:2 -  Dünya Ekonomisine İlişkin Göstergeler (Yıllık Ortalamalar, %)

1991-2001 2002-2007 2008 2009 2010
1 .D ünya B üyüm esi 3,2 4,4 2,8 -0,6 4,8

G elişm iş Ü lkeler 2,8 2,5 0,2 -3,2 2,7

Y ükselen  Piy. E kon .(l) 3,8 7,1 6,0 2,5 7,1

2 .D ünya T icaret H acm i 6,8 8,2 2,9 -11,0 11,4

1 .T üketic i F iyatları

G elişm iş Ü lkeler 2,4 2,1 3,4 0,1 1,4

Y ükselen  Piy. E kon .(l) 38,4 6,2 9,2 5,2 6,2

3 .T asarruflar/G S Y H (2)

G elişm iş Ü lkeler 21,0 20,5 19,6 17,1 18,1

Y ükselen  Piy. E kon .(l) 25 ,0 31,8 33,8 32,1 32,5

4 .Y atırım lar/G S Y H (2)

G elişm iş Ü lkeler 21,3 21,3 20,9 17,8 18,4

Y ükselen  Piy. E kon .(1) 25,0 27,8 30,3 30,1 31,0
5 .Ö zel S erm aye A kım ı-N et 
î Slı 1\ s  __________ 75,9 285 ,0 184.4 234,9 339,6
K a y n a k : IM F, W orld E conom ic  O utlook , O c to b er 2010.
(1)Y ükselen P iyasa E konom ileri ve G elişm ek te  O lan  Ü lkeleri k ap sam ak tad ır.
(2) İlk dönem  1996-2003 , ik inci dönem  2 0 0 4 -2 0 0 7  dö n em in i kap sam ak tad ır.
7 Zafer Yükseler (2009a), "Türkiye’de Kriz Dönemlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Ödemeler 

Dengesi Uyumu". TCMB, Temmuz 2009, http://www.tcmb.gov.tr/kitaplar/ealismalar.
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III. 2001 Krizi Sonrası Ekonom i Politikalarının Yansım aları
1. Genel Durum
Makroekonomik politikalar, yapısal düzenlemeler ve uluslararası gelişmeler 

çerçevesinde, Türkiye ekonomisinin son 10 yıllık gelişimine bakıldığında önemli 
bir dönüşüm sürecinden geçtiği görülmektedir. Yerel ve küresel gelişmeler 
ekonomide kaynak tahsislerinde önemli bir değişime neden olmuştur. Bu süreç, 
bazı sektörlerde yüksek üretim ve istihdam artışlarına katkı yaparken, özellikle 
geleneksel ve yerli girdi kullanımının ağırlıklı olduğu sektörlerde durgunluk 
yaşanmasına yol açmıştır. Kaynak tahsislerindeki değişimde etkili olan unsurların 
bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

1997 Asya krizi sonrasında, başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinin dünya 
üretim ve ticaretinde ağırlıklarının artması ve bölgenin dünya üretim 
merkezine dönüşmesi, 2000 yılı sonrasında imalat sanayi ürünleri üretim 
ve ticaretinde yeni eğilimleri ortaya çıkarmıştır1*. Bu ülkelerin emek yoğun 
sektörlerde sahip oldukları üstünlük, pek çok ülkenin bu sektörlerde yoğun 
bir rekabetle karşılaşmalarına ve emek yoğun sektörlerden çıkmalarına 
neden olmuştur.

• Türkiye’de 2001 krizi sonrasında özelleştirme faaliyetleri hızlandırılmış, 
özel girişimciliğin sınırlı olduğu bazı sanayi ve hizmet sektörlerinde yerli- 
yabancı firmaların faaliyette bulunması teşvik edilmiştir. Bu çerçevede, 
telekomünikasyon, enerji üretim ve dağıtımı, petrol ürünleri üretim ve 
dağıtımı, sivil havacılık, sağlık, eğitim, fınans sektörü, toptan-perakende 
ticaret, gayrimenkul inşaatı ve işletmeciliğinde yerli ve yabancı sermayeli 
kuruluşların faaliyetlerinde artış gözlenmiştir.
Uluslararası likidite bolluğunun etkisiyle, yükselen piyasa ekonomilerine 
yönelik sermaye akımları hızlanmıştır. Bu gelişmeden Türkiye ekonomisi 
de olumlu etkilenmiş, özelleştirme ve firma devir-birleşmeleri aracılığıyla 
yabancı sermaye girişinde önemli bir yükselme gözlenmiştir. Bazı 
sektörlerde yabancı firma kontrolünün artması, bu sektörlerin uluslararası 
üretim zincirleri ile bütünleşmelerini sağlamış ve üretimlerini olumlu 
etkilemiştir.
Dünya genelinde üretim sistemlerinin gittikçe bütünleşmesinin etkisiyle,
ülkelerin aynı sektörde artan ölçüde hem ihracat hem de ithalat
yapmaları sonucunda endüstri-içi ticaret yaygınlaşmıştır. “Endüstri-
içi ticaret”, belirli bir sektörde birbirinden farklılaştırılmış yapıdaki
ürünlerin eşzamanlı olarak ihraç ve ithal edilmesiyle ülkeler arasında
karşılıklı olarak iki yönlü ticaretin ortaya çıkmasıdır. Endüstri-içi ticaret,
genelde, ölçek ekonomilerinden, üretim farklılaşmasından ve ulaştırma

8 Zafer Yükseler ve Ercan Türkan (2008), Türkiye 'nin Örelim ve Dış Ticaret Yapısında Dönüşüm: 
KüreseI Yönelimler ve Yansımalar, TÜSİAD-TC'MB-EAF, Şubat 2008, s. 139.
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maliyetlerinden etkilenmektedir. Bu genel etkenler yanı sıra, Türkiye’de 
son yıllarda gerçekleşen devir-birleşme ve özelleştirmeler sayesinde ölçek 
ekonomisinin ve yabancı sermaye hâkimiyetinin artması da, endüstri-içi 
ticaretin yaygınlaşmasında etkili olmuştur9.
Endüstri-içi ticaret ihracatta hızlı bir artışa yol açmasına karşın, katma 

değer ve istihdam yaratma açısından aynı performansı gösterememektedir. 
Endüstri-içi ticaretin yaygınlaşması sonucunda, imalat sanayinde nihai 
malın üretimi sonucunda yaratılan katma değer ve istihdam ülkeler 
arasında bölüşülmekte ve katma değer ve istihdam büyük ölçüde ticarete 
konu olmayan sektörlerde yoğunlaşmaktadır.
2003 yılı ortasından itibaren, genel eğilim olarak Türk lirasının 
değerlenmesi ekonomide kaynak tahsislerini önemli ölçüde etkilemiştir. 
Özellikle, Çin başta olmak üzere Asya ekonomilerinin artan ölçüde dünya 
ekonomisiyle bütünleşmesi ve bu bölgenin dünya üretim merkezine 
dönüşmesi, 2000 yılı sonrasında imalat sanayi ürünleri üretim ve 
ticaretinde yeni eğilimleri ortaya çıkarmış ve küresel rekabeti artırmıştır10. 
Böyle bir ortamda, Türk lirasının değerlenmesi uluslararası üretim ve 
dağıtım zincirleriyle bütünleşen sektörler ile dış ticarete konu olmayan 
hizmet sektörlerini olumlu etkilemiş, ancak yerel kaynak kullanımının 
yoğun olduğu sektörler, bu süreçten olumsuz etkilenmiştir.
2001 krizi sonrasında reel kurdaki değerlenme, ekonominin rekabet 
gücünü zayıflatırken, ithalata bağımlılığını da önemli ölçüde artırmıştır. 
Nitekim son yıllarda yaşanan yüksek büyümeye karşın işsizlik oranının 
düşürülememesi ve dış ticaret açığındaki hızlı artış, rekabet gücü kaybı ve 
ithalata bağımlılığın bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır.

Yukarıda özetlenen unsurlar, 2001 krizi sonrasında sektörler itibariyle 
gelişmeleri önemli ölçüde etkilemiş ve kaynak tahsislerinde değişime 
neden olmuştur. Bu dönemde, özelleştirme faaliyetlerinin hızlandırılması 
sonucunda, kamu kesimi pek çok mal ve hizmet üretim alanından çekilmiştir. 
Telekomünikasyon hizmetleri, alkollü içki ve sigara üretim ve dağıtımı, petrol 
ürünleri üretimi, petrokimya üretimi, kâğıt üretimi, liman işletmeciliği, havayolu 
işletmeciliği, elektrik üretim-dağıtımı alanlarında faaliyette bulunan kamu 
şirketleri tamamen veya kısmen yerli ve yabancı özel girişimlere devredilmiştir. 
Ayrıca, araç muayene hizmetleri özel sektöre devredilirken, sağlık, eğitim, posta 
ve güvenlik hizmetleri alanlarında özel girişimciliğin yaygınlaşması yönünde pek 
çok düzenleme yapılmıştır. Uluslararası likidite bolluğu, firma devir-birleşmeleri 
için getirilen vergisel teşvikler ve 2004 yılında Türkiye’nin AB müzakere 
sürecinin başlamasının yarattığı olumlu etkiler sonucunda yabancı sermaye 
girişleri biiviik ölçüde hızlanmıştır (Tablo:3).
9 Zafer Yükseler ve Ercan Türkan (2008), a.g.c. s.63-64.
10 Zafer Yükseler ve Ercan Türkan (2008), a.g.e. s. 139.
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Yabancı sermaye girişlerindeki bu artış, 2005 yılından itibaren özelleştirme 
işlemlerine ivme kazandırmıştır. 1985-2010 döneminde yapılan 41,8 milyar 
dolarlık özelleştirme işleminin yüzde 78,6’sıııı oluşturan 32,8 milyar dolarlık 
kısmı 2005-2010 döneminde gerçekleştirilmiştir". Sektörler itibariyle yabancı 
sermaye girişleri incelendiğinde, hizmetler sektörünün ilk sırayı aldığı 
görülmektedir. Hizmetler sektörü içinde, bu çalışma kapsamında incelenmeyen 
mali aracı kuruluşlar alt sektörü en fazla yabancı sermaye girişinin oldıığıı sektör 
olmuştur. Mali aracı kuruluşları, imalat sanayi, ulaştırma-haberleşme, elektıik- 
gaz-su üretim ve dağıtımı ile toptan-perakende ticaret sektörleri takip etmiştir12. 
Bu dönemde, doğrudan yabancı sermaye girişleri “yeni yatırımdan” çok, mevcut 
firma ve tesislerin satın alınmasında kullanılmıştır. Nitekim bu durum, firma 
devir-birleşme istatistikleri incelendiğinde daha belirgin olarak görülmektedir.
2005-2010 döneminde 120,7 milyar dolarlık devir-birleşme işlemi yapılmış13, 
başlangıçta yabancı yatırımcı ağırlıklı olan devir-birleşme işlemleri, son iki 
yılda yerli yatırımcılar lehine dönmüştür. Bu durum, elektrik dağıtım şirketleri 
özelleştirmelerinin büyük ölçüde yerli yatırımcılar tarafından kazanılmasından 
kaynaklanmıştır.

Tablo: 3 - Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi, Devir-Birleşme ve 
Özelleştirme İşlemleri (Milyon Dolar)

Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi Devir-Birleşme İşlemleri Özel.
İşlemleriToplam Sanayi İnşaat Hizmet. Toplanı Yabancı Yerli

2002 571 165 0 406 536
2003 696 539 8 148 1.400 500 900 187
2004 1.190 329 3 852 2.500 300 2.200 1.283
2005 8.535 829 80 7.619 30.300 17.200 13.100 8.822
2006 17.639 2.100 222 15.311 18.300 16.600 1.700 8.096
2007 19.137 5.116 285 13.727 25.500 16.900 8.600 4.258
2008 14.747 5.174 336 9.196 16.300 12.000 4.300 6.297
2009 6.252 3.780 208 2.215 3.900 1.500 2.400 2.274
2010 6.415 3.134 384 2.814 26.400 9.900 16.500 3.085

Toplam 75.182 21.166 1.526 52.288 124.600 74.900 49.700 34.838
Kaynak: T C M B , E rnst &  Y oung, Ö ze lle ş tirm e  İdaresi B aşkan lığ ı.

11 özelleştirm e İdaresi Başkanlığı, “ 1985-2011 Dönemi Özelleştirme Uygulamaları”, http:// 
www.oib.gov.tr/nroeram/uvaulamalar.litm (Erişim Tarihi: 22 Mart 2011).

12 T.C.Merkez Bankası,”Ödemeler Dengesi İstatistikleri Yurtdışında Yerleşik Kişilerin 
Türkiye’deki Doğrudan Yatırımları” , http://www.tcmb.gov.tr (Erişim Tarihi: 22 Mart 2011).

13 Ernst & Young, “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2010 Raporu”, http://www.ev.com/ 
Publication/vwl,UAssets/Birlcsmc ve Satın Alma İşlemleri Raporu 2010, (Erişim 
Tarihi:22 Mart 2011).
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2001 krizi sonrasında hızlanan özelleştirme ve devir-birleşme işlemleri 
sonucunda, ekonomide pek çok sektörde kamıı-özcl kesim hâkimiyeti radikal bir 
biçimde değişirken, yerli-yabancı firma hâkimiyetinde de önemli bir değişiklik 
olduğu görülmektedir. TÜİK tarafından yapılan “Yabancı Kontrollü Girişim 
İstatistikleri” anketine göre, 2007 yılında ekonomi genelinde (tarım-hayvancılık, 
mali aracı kuruluşlar ve radyo-televizyon faaliyetleri hariç) üretim değerinin 
yüzde 14,3’ti yabancı sermayeli firmaların kontrolünde bulunmaktadır1'1. Bu 
oran, imalat sanayi genelinde yüzde 15,5, toplan ve perakende ticarette yüzde 
23,5, ulaştırına-haberleşme sektöründe ise yüzde 23,5’dir. Bazı alt sektörlerde 
yabancı sermaye kontrolü önemli boyutlara ulaşmaktadır. Bu oran, toptan ticarct 
ve ticaret komisyoncuğunda yüzde 30,0, kimyasal ürünler imalatında yüzde 32,3, 
elektrikli makine ve cihazlar sektöründe yüzde 32,7, posta-telekomünikasyoıı 
hizmetlerinde yüzde 43,3, radyo-TV-haberleşme cihazları sektöründe yüzde 48,5, 
motorlu kara taşıtları imalatında yüzde 50,3 ve tütün ve alkollü içkiler sektöründe 
yüzde 69,0’dır.

Yukarıda özetlediğimiz TÜİK anketi 53.008 girişim bilgilerinden derlenmiştir. 
Büyük firmalar dikkate alındığında, bu firmalarda yabancı kontrolünün daha 
yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim yabancı sermayeli firmaların 
İSO-500 Büyük Sanayi Kuruluşları genelinde üretime katkılarını inceleyen bir 
çalışmaya göre, yabancı sermayeli firmaların üretim içindeki payı 2004 yılında 
yüzde 26,3 olarak hesaplanmıştır15.

Yabancı sermayeli firmaların üretim içindeki ağırlıklarının artması, 
incelenen dönemde bu sektörlerin uluslararası mal ve hizmet üretim zincirleri 
ile bütünleşmelerini sağlamış ve endüstri-içi ticareti artırmıştır. Diğer etkenler 
yanı sıra bu gelişmenin de, sektörlerin üretim performansı üzerinde etkili olduğu 
düşünülmektedir. Aşağıdaki bölümde, sektörlerdeki girişim sayısı, çalışan sayısı, 
üretim, katma değer gibi göstergeler kullanılarak, 2002-2008 döneminde sanayi, 
inşaat ve hizmetler sektörlerinde yaşanan değişim incelenmeye çalışılacaktır.

2. Sanayi, İnşaat ve H izm et Sektörlerinde G elişm eler

Bu bölümde, TÜİK anketlerinden yararlanarak 2002-2008 döneminde 
sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerindeki gelişmeler incelcnecektir. TÜİK 2007 
yılı Temmuz ayından itibaren sanayi, inşaat ve hizmet sektörlerine ilişkin yapısal 
göstergeleri yayınlamaya başlamıştır. 2002, 2003-2004 yılları göstergeleri 
“Yapısal İş İstatistikleri” bültenleri ile 2005-2008 dönemi göstergeleri ise 
“Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” bültenleri ile kamuoyuna açıklanmıştır.

14 TÜİK, "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri 2006-2007, Haber Bülteni, Sayı: 198, 26
Kasım 2010, http://www.tuik.gov.tr/.

15 Ercan Türkan (2005), “Türkiye’de Ekonomik Aktivitc İçinde Yabancı Sermaye Payı", TCMB,
Ocak 2005, http://www.tcmb.gov.tr/kitaplar/calismalar.
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Anketin coğrafi kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm il 
ve ilçe merkezleri ile köylerdir. Sanayi, inşaat ve hizmetler sektörüne ilişkin 
istatistikler derlenirken, TÜİK tamsayım ve örnekleme yöntemlerini bir arada 
kullanmıştır. 20+ çalışanı olan girişimlerde tamsayım, 1-19 çalışanı olan 
girişimlerde ise örnekleme yöntemine başvurulmuştur. 2002-2004 yıllarına 
ilişkin “Yapısal İş İstatistikleri” haber bültenlerinde de tam sayını ve örnekleme 
yöntemi birlikte kullanılmış, ancak örneklem yönteminin uygulandığı girişim 
sayısı belirtilmemiştir. 2005-2008 yıllarına ilişkin “Yıllık Sanayi ve Hizmet 
İstatistikleri” haber bültenlerinde 20+ çalışanı bulunan girişimlerde tam sayım 
yönteminin, 1-19 çalışanı olan girişimlerde örnekleme yöntemi için 2005 yılında 
74.605, 2006 yılında 101.985, 2007 yılında 99.753 ve 2008 yılında ise 100.152 
girişimin ziyaret edildiği belirtilm iştirl6.

Anket, tarım-avcılık-ormancılık, balıkçılık, konut sahipliği, mali kurumlar, 
kamu yönetimi ve savunma-zorunlu sosyal güvenlik, ev sanayi ile faaliyetler, 
uluslar arası örgütler-temsilcilikler ve kar amacı olmayan kuruluşlar dışında tüm 
sektörleri kapsam aktadırl7.

A. Sektörlere Toplu Bakış
2002-2008 döneminde, anket kapsamındaki sektörlerde girişim, çalışan 

ve maaş-ücretli sayısında önemli artışlar gözlenmiş ve bu sektörlerin yapısal 
göstergelerinde belirgin bir değişim gerçekleşmiştir (Tablo:3 ve Ek Tablo:3). 
Sektörlerde yaşanan bu değişim, bazı göstergeler kullanılarak aşağıda 
değerlendirilecektir.

Girişim Sayısı ve Ortalama Girişim Büyüklüğü: Bu dönemde, girişim sayısı 
yılda ortalama yüzde 9,4 oranmdaartarak2008yılında2.583 bin adede yükselmiştir. 
Girişim sayısındaki hızlı büyüme 2002-2005 döneminde gerçekleşmiş, son üç 
yılda ise büyüme hızında belirgin bir yavaşlama gözlenmiştir. 2005 yılı öncesi ve 
sonrasında gözlenen bu farklılaşmanın kısmen yapısal-konjonktürel nedenlerden, 
kısmen de TÜİK tarafından derlenen verilerdeki kapsam farklılaşmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Sanayi sektöründe büyüme, inşaat ve hizmetler 
sektörüne göre daha sınırlı kalmış ve bu dönemde sanayi sektörünün payında 
gerileme gözlenmiştir. 2002 yılında toplam girişimlerin yüzde 14,8’i sanayi 
sektöründe iken, bu pay 2008 yılında yüzde 12,7’ye gerilemiş, aynı dönemde 
hizmetler sektörünün payı yüzde 83 civarında sabit kalmış, inşaat sektörünün 
payı ise yiizde 1,8’den yüzde 3,7’ye yükselmiştir. 2002-2008 döneminde, 
Çalışan Sayısı/Girişim Sayısı ile Maaş-Ücretli Sayısı/Girişim Sayısı göstergeleri 
kullanıldığında, Türkiye genelinde küçük girişimciliğin yaygınlığını koruduğu 
ve ortalama girişim büyüklüğünün sınırlı ölçüde de olsa azaldığı görülmektedir.

16 TÜİK, “Yapısal İş İstatistikleri” ve “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri”, Haber Bültenleri,
Çeşitli Sayılar, http://www.tuik.gov.tr/.

17 Anketin kapsadığı sektörler ve tanımlar EK: I ’de verilmektedir.
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Çalışan sayısı dikkate alındığında, 2002 yılı hariç, ortalama girişim büyüklüğünün
3,8 kişi civarında genelde sabit kaldığı gözlenmektedir.

Tablo: 3- Sektörlere İlişkin Özet Gelişmeler
Yıllık

Ortalama
Büyüme

(% )

Yüzde Dağılım O ranlar (%)

2002 2008 2002 2008

1 .Girişim Sayısı 9,40 100,00 100,00 5.Çalışan/Girişim (Kişi) 4,12 3,91

Sanayi 6,57 14,81 12,65 Sanayi 10,37 9,34

İnşaat 23,56 1,77 3,67 İnşaat 9,43 7,57

H izm etler 9,46 83,43 83,68 H izm etler 2,90 2,92

2.Çalışan Sayısı 8,43 100,00 100,00 6.Katma Değer/Üretim 48,26 38,07

Sanayi 4,73 37,28 30,26 Sanayi 37,94 28,22

İnşaat 19,11 4,05 7,11 İnşaat 38,18 26,64

H izm etler 9,62 58,67 62,63 H izm etler 67,19 56,86

3.Ciro 21,43 100,00 100,00 7 .Katma Değer/Ciro 28,99 21,98

Sanayi 18,68 38,26 33,36 Sanayi 35,61 27,16

İnşaat 34,10 2,86 5,19 İnşaat 39,55 28,03

H izm etler 22,29 58,88 61,45 H izm etler 24,17 18,66

4. Katma Değer 15,95 100,00 100,00 8.Mal-Hiz. Alımı/Ciro 82,05 87,09

Sanayi 13,44 47,00 41,22 Sanayi 77,74 83,47

İnşaat 26,63 3,90 6,62 İnşaat 72,51 87,46

H izm etler 17,13 49,09 52,16 H izm etler 85,32 89,02

Kaynak: T U IK  ve kendi h esap lam ala rım ız .

Çalışan ve Maaş-Ücretli Sayısı, Çalışanlara Yapılan Ödemeler: Çalışan 
sayısındaki yıllık ortalama artış yüzde 8,4 olmuş vc 2008 yılında çalışan sayısı 
10.088 bin kişiye yükselmiştir. Maaş-ücretli sayısındaki yıllık ortalama büyüme 
ise, yüzde 9,5 olarak gerçekleşmiş ve 2008 yılında maaş-ücretli sayısı 7.381 bin 
kişi olmuştur. 2002-2008 döneminde çalışan sayısı 3,9 milyon, maaş-ücretli 
sayısı ise 3,1 milyon kişi artmıştır. İncclenen dönemde, girişim sayısında olduğu 
gibi, çalışan ve maaş-ücretli sayısında da 2005 yılı öncesi ve sonrasında iki 
farklı eğilim gözlenmektedir. Çalışan ve maaş-ücretli sayısındaki hızlı büyüme 
2002-2005 döneminde gerçekleşmiş, son üç yılda ise büyüme hızlarında belirgin 
bir yavaşlama gözlenmiştir. Nitekim 2005-2008 döneminde ortalama yıllık
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büyüme hızı, çalışan sayısında yüzde 4,1, maaş-ücretli sayısında ise yüzde 5,0 
olarak gerçekleşmiştir. Çalışan ve maaş-ücretli sayısı dikkate alındığında, sanayi 
sektörünün payındaki gerileme çok belirgin olarak gözlenmektedir. Bu dönemde 
sanayi sektöründe çalışanların payı 7 puan gerileyerek 2008 yılında yüzde 30,3’e, 
maaş-ücretli çalışanların payı ise 10,1 pııangerileyerekyüzde37’yeinmiştir. İnşaat 
vc hizmetler sektöründe çalışanların payı 2002 yılında, sırasıyla yüzde 4,1 ve 
yüzde 58,7 iken, 2008 yılında, sırasıyla, yüzde 7,1 ve yüzde 62,6’ya yükselmiştir. 
Sektörlere göre toplam çalışan ve maaş-ücretli sayısındaki bu değişim, çalışanlar 
için yapılan toplam ödemeleri de (brüt maaş-ücret ödemeleri+sosyal güvenlik 
masrafları) etkilemiştir. Çalışanlar için yapılan toplam ödemeler içinde sanayi 
sektörünün payı 2002 yılında yüzde 58,4 iken, bıı pay 2008 yılında yüzde 42,2’ye 
gerilemiştir. Sanayi sektöründeki bu zayıflamaya karşın, inşaat ve hizmetler 
sektörü gerek istihdam gerek çalışanlara yapılan ödemeler açısından öne 
çıkmışlardır. 2008 yılında hizmetler sektörünün toplam çalışanlar içindeki payı 
yüzde 62,6’ya, çalışanlar için yapılan ödemeler içindeki payı ise yüzde 52,2’ye 
yükselmiştir. 2002-2008 döneminde, maaş-ücretli çalışanlara yapılan ortalama 
brüt ücret ödemesi, yılda ortalama yüzde 13,8 oranında artış göstermiştir. Bu 
dönemde, tüketici fiyatlarındaki yıllık ortalama artışın yüzde 11,7 olduğu dikkate 
alınırsa, reel ücretlerde yılda ortalama yüzde 1,9 oranında bir artış gerçekleştiği 
anlaşılmaktadır.

Üretim Değeri ve Ciro: 2002-2008 döneminde, cari fiyatlarla GSYH’da 
yıllık ortalama artış yüzde 18,1 iken, anket kapsamındaki sektörlerin genelinde 
üretim değerinde yüzde 20,6, ciroda ise yüzde 21,4 oranında yıllık ortalama 
büyüme gerçekleşmiştir. Her iki gösterge açısından da, hizmetler ve inşaat 
sektörü, sanayi sektöründen daha olumlu bir performans göstermiştir. Nitekim 
üretim değeri ve ciro içinde sanayi sektörünün payı, sırasıyla, 4,2 puan ve 4,9 
puan azalmış ve 2008 yılında yüzde 55,6 ve yüzde 33,4 olarak gerçekleşmiştir. 
Ancak, incelenen dönemde, çalışan başına üretim değeri ve ciro açısından sanayi 
sektörü daha olumlu bir performans göstermiştir. Nitekim sektörlerin genelinde 
çalışan başına üretim değeri ve cirodaki yıllık ortalama artış, sırasıyla, yüzde 11,3 
ve yüzde 12,0 iken, bu artış hızları sanayi sektörü için, sırasıyla, yüzde 13,8 vc 
yüzde 13,3 olmuştur.

Toplam Katma Değer ve İşletme Artığı: TÜİK anketinde toplam katma 
değere ilişkin doğrudan bilgi verilmemektedir. TÜİK anketinde yer alan personel 
maliyeti (brüt maaş-ücret ödemeleri+sosyal güvenlik masrafları) ile faktör 
maliyeti ile katma değer (işletme artığı) toplamı, toplam katma değer olarak 
tanımlanmıştır. Sektörlerin genelinde, 2002-2008 döneminde toplam katma 
değerdeki yıllık ortalama artış yüzde 16,0 olarak gerçekleşmiştir. Toplam katma 
değerdeki büyüme, inşaat ve hizmetler sektöründe ortalamanın üstünde iken, 
sanayi sektöründe yıllık ortalama büyüme yüzde 13,4 olarak gerçekleşmiştir.
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Böylccc, 2008 yılında toplam katma değer içinde sanayi sektörünün payı yüzde 
41,2’ye gerilemiş, inşaat sektörünün payı yüzde 6,6’ya, hizmetler sektörünün 
payı ise yüzde 52,2’ye yükselmiştir. Ancak, çalışan ve girişim başına katma 
değer büyümesi incelendiğinde en olumlu performansın, sanayi sektöründe 
gerçekleştiği görülmektedir. Nitekim sektörlerin genelinde çalışan başına toplam 
katma değerdeki yıllık ortalama büyüme yüzde 6,9 iken, sanayi sektöründeki 
büyüme yüzde 8,3 olmuştur. TÜİK anketinde, faktör maliyetleriyle katma değerin, 
işletme faaliyetlerinden elde edilen gayri safi gelir olduğu belirtilmektedir. Bu 
çalışmada, faktör maliyetleriyle katma değer işletme artığı olarak tanımlanmıştır. 
2002-2008 döneminde, işletme artığındaki yıllık ortalama büyüme, toplam 
katma değer büyümesinin gerisinde kalmış ve yüzde 13,1 olarak gerçekleşmiştir. 
İşletme artığı büyümesi açısından, inşaat ve hizmetler sektörü, sanayi sektörüne 
göre daha olumlu bir performans göstermiştir. Ancak, girişim ve çalışan başına 
işletme artığı incelendiğinde, sanayi sektörü performansının daha olumlu olduğu 
görülmektedir. İncelenen dönemde, sektörler genelinde çalışan başına işletme 
artığındaki yıllık ortalama büyüme yüzde 4,3 iken, sanayi sektöründeki büyüıne 
yüzde 6,6 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Katma Değer/Üretim ve Ciro Oranları: Ekonomik yapıda yaşanan 
dönüşüm, yapısal oranlarda da önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir. 
Sektörler genelinde toplam katma değer/üretim oranı, 2002-2008 döneminde
10,2 puan azalarak 2008 yılında yüzde 38,1 ’e gerilemiştir. Katma değer/üretim 
oranındaki belirgin gerileme 2002-2005 döneminde gerçekleşmiş, son iki yılda 
düşüş eğilimi büyük ölçüde yavaşlamış ve 2008 yılında sınırlı bir yükselme 
gözlenmiştir. Bu eğilim, bazı alt hizmet sektörleri dışında, tüm sektörlerde 
yaşanmıştır. Toplam katma değer/üretim oranındaki gerileme, işletme artığı 
olarak tanımladığımız faktör maliyetleriyle katma değer/üretim oranındaki 
düşüşten kaynaklanmıştır. 2002 yılında, sektörler genelinde çalışanlar için 
yapılan ödemeler/üretim oranı yüzde 9,3 iken, bu oran 2008 yılında yüzde 11,6’ya 
yükselmiştir. Ancak, aynı dönemde işletme artığı/üretim oranı yüzde 38,9’dan, 
yüzde 26,5’e gerilemiştir. Hizmetler sektöründeki ekonomik faaliyetin gerçekçi 
boyutunu görebilmek için, üretim değeri yerine ciro tutarının kullanılmasının 
daha anlamlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada, katma değer/üretim 
oranı yanı sıra, katma değer/ciro oranları da incelenmiştir. 2002-2008 döneminde, 
ekonomi genelinde, toplam katma değer/ciro oranı da 7,0 puan azalarak 2008 
yılında yüzde 22’ye gerilemiştir. Bu dönemde, çalışanlar için yapılan ödemelerin/ 
ciroya oranı yüzde 5,6’dan yüzde 6,7’ye yükselmiş, işletme artığı/ciro oranı ise 
yüzde 23,4'den yüzde 15,3’e gerilemiştir. Aynı dönemde, sektörlerin genelinde 
üretim değeri/ciro oranı gerilerken, mal ve hizmet satın alımı/ciro oranı ise artış 
göstermiştir. Bu iki orandaki ters gelişim, yurt dışından mal ve hizmet satın 
aliminin arttığı anlamına gelmektedir.
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2002-2008 döneminde yukarıdaki gelişmeler topluca değerlendirildiğinde, 
ekonomide sanayi sektörünün ağırlığının önemli ölçüde azaldığı, kaynakların artan 
ölçüde inşaat ve hizmetler sektörlerine yönlendirildiği görülmektedir. Ancak, 
bu yapısal dönüşümün ekonominin katma değer, özellikle kar (işletme artığı) 
yaratma kapasitesini olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Bu dönemde, girişim 
başına toplam katma değer ve işletme artığı sınırlı bir gelişme göstermiş ve yıllık 
ortalama artışlar, sırasıyla, yüzde 6,0 ve yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir. İşletme 
artığındaki sınırlı büyüme, işletmelerin yeterli öz kaynak yaratamadıklarını ve 
sağlıksız bir büyüme süreci içinde bulunduklarına işaret etmektedir.

B. Sanayi Sektörüne Toplu Bakış
Sanayi sektöründe 2002 yılında 223.068 olan girişim sayısı, yılda ortalama 

yüzde 6,6 oranında artış göstererek 2008 yılında 326.815’e ulaşmıştır (Bakınız 
Ek Tablo:4). Bu dönemde, elektrik-gaz-su alt sektöründe girişim sayısı azalmış, 
madencilik sektöründe ise ortalamanın üzerinde artış göstermiştir. İmalat sanayi, 
tüm göstergeler açısından sanayi sektörünün temel alt grubunu oluşturmaktadır.
2002 yılında imalat sanayinde 218.517 olan girişim sayısı, yılda ortalama yüzde
6,7 oranında artarak, 2008 yılında 321.663’e çıkmıştır.

Ortalama girişim büyüklüğü, Türkiye geneline göre, sanayi sektöründe 
daha yüksektir ve son iki yılda sınırlı bir artış eğilimi göstermektedir. 2003- 
2008 döneminde, Türkiye genelinde ortalama girişim büyüklüğü (çalışan 
sayısı/girişim sayısı) 3,8 kişi iken, bu büyüklük sanayi sektöründe 9,3 kişidir. 
Sanayi alt sektörlerinde ortalama girişim büyüklükleri önemli bir farklılaşma 
göstermektedir. Ortalama girişim büyüklüğü imalat sanayinde 8,8 kişi, elektrik- 
gaz-su sektöründe 33,4 kişi iken, madencilik sektöründe 41 kişidir.

G rafik  1-Sanayı SoktcrOntU Çofitli 
Göıtergeler İçindeki Payı (%)

□ 2002 B2009

Grafik: 2- Sanayi Sektöründe Toplam Katma 
Değer vo Işlotmo Arlığının Üretime Oranı (%)

— T. Katma D./Üetim İjletme Artığ^Üetim
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2002-2008 döneminde, sanayi sektöründe toplam çalışan sayısı 739 bin kişi 
artarak 3.053 bin kişiye yükselmiştir. Toplam çalışan sayısındaki artışın büyük 
bir kısım maaş ve ücretli çalışan sayısındaki artıştan kaynaklanmıştır. 2008 yılı 
itibariyle sanayi sektöründe toplam çalışanların yüzde 93,6’sı imalat sanayi, 
yüzde 3,2’si madencilik, kalan yüzde 3,2’si de enerji-gaz-su alt sektöründe 
çalışmaktadır.

Sanayi sektöründe, ücretli başına maaş-ücret ödemesindeki artış, Türkiye 
ortalamasının gerisinde kalmış ve yılda ortalama yüzde 12,4 oranında artmıştır. 
Sanayi sektörü, toplam katma değer/girişim sayısı vc toplam katma değer/çalışan 
sayısı oranları açısından, Türkiye geneline göre daha iyi performans göstermiştir. 
Nitekim bıı oranlardaki yıllık ortalama artış, incelenen dönemde, sırasıyla, yüzde 
6,5 ve yüzde 8,3 olarak gerçekleşmiştir.

Sanayi sektörü genelinde, 2002-2008 döneminde, mal ve hizmet satın aliminin 
ciroya oranı yükselme gösterirken, toplam katma değer/üretim ve toplam katma 
değer/ciro oranlan düşüş göstermiştir. Toplam katma değer/üretim oranı, bu 
dönemde 9,7 puan azalarak 2008 yılında yüzde 28,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
dönemde, sanayi sektöründe çalışanlar için yapılan ödemelerin/üretime oranı 
yüzde 9 civarında sabit kalmış, ancak işletme artığı/üretim oranı 2002 yılında 
yüzde 28,8 iken, 2008 yılında yüzde 19,5’e gerilemiştir. Bu eğilim, incelenen 
dönemde sanayi sektörünün işletme artığı ve katma değer yaratma kapasitesinin 
zayıfladığını göstennektedir (Grafik: 2).

C. İmalat Sanayi Sektöründe Gelişmeler
i. Tüketim, Ara ve Yatırım Malları Sektörlerinde Gelişmeler 
Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, imalat sanayinin kendi içinde dc 

önemli bir yapısal değişim gösterdiğine işaret etmektedir. 2002-2008 döneminde 
imalat sanayinde girişim sayısındaki ortalama yıllık artış yüzde 6,7 iken, çalışan 
sayısındaki artış yüzde 5,0 olarak gerçekleşmiş ve ortalama girişim büyüklüğü 
küçülmüştür.

Diğer sektörlerde olduğu gibi, imalat sanayi sektöründe de toplam katma 
değer/üretim oranı incelenen dönemde önemli ölçüde gerilemiştir. 2002 yılında 
yüzde 36,1 olan katma değer üretim oram 2008 yılında yüzde 28,8 olarak 
gerçekleşmiştir (Tablo:4 ve Ek Tablo:5). İmalat sanayindeki yapısal değişim, 
genellikle tüketim, ara ve yatırım malları üreten alt sektörlere ilişkin 2002 ve
2008 yılı göstergeleri karşılaştırılarak incelenecektir.
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Tablo: 4- İm ala t  Sanayi ve Alt G ru p la r ın a  İlişkin Özet Gelişmeler
—vııiık—
Ortalam a
Büyüme

Yüzde Dağılım O ranlar (%)

2002 2008 2002 2008

1.Girişini Sayısı 6,66 100,00 100,00 5.Çalışan/Girişinı (Kişi) 9,77 8,89

Tüketim  Malı 5,65 51,10 48,27 Tüketim  Malı 10,83 8,78

Ara Malı 6,77 24,26 24,41 Ara Malı 9,36 8,96

Yatırım Malı 8,50 24,63 27,31 Yatırım Malı 7,97 9,00

2.Çalışan Sayısı 4,98 100,00 100,00 6.Katma Değer/Üretim 36,05 28,82

Tüketim  Malı 2,01 56,64 47,68 Tüketim  Malı 35,50 29,27

Ara Malı 5,99 23,25 24,61 Ara Malı 34,96 25,85

Yatırım Malı 10,74 20,09 27,67 Yatırım Malı 39,27 32,94

3.Üretim 18,39 100,00 100,00 7.İşletmc Artığı/Üretim 27,38 19,66

Tüketim  Malı 11,69 46,34 32,67 Tüketim  Malı 27,36 18,84

Ara Malı 21,99 33,98 40,67 Ara Malı 26,52 18,80

Yatırım Malı 24,44 19,66 26,51 Yatırım Malı 28,91 22,07

4. Katma Değer 14,05 100,00 100,00 8.Mal-Hiz. Alımı/Ciro 79,67 83,59

Tüketim  Malı 8,16 45,62 33,18 Tüketim  Malı 80,56 83,31

Ara Malı 16,01 32,95 36,48 Ara Malı 79,53 84,69

Yatırım Malı 20,85 21,41 30,31 Yatırım Malı 77,82 82,18

K aynak: TU1K. ve kendi hesap lam ala rım ız .
Genellikle Tüketim Malları Grubu: Gıda-içecek, tütün, tekstil, giyim eşyası, 

deri-ayakkabı ve mobilya imalatı sektörleri genellikle tüketim malları grubunu 
oluşturmaktadır. 2002-2008 döneminde, bu sektörlerin imalat sanayi içindeki 
ağırlığı önemli ölçüde azalmıştır. 2002 yılında bu grubun imalat sanayi üretimi 
içindeki payı yüzde 46,3 iken, bu pay 2008 yılında yüzde 32,7’ye gerilemiştir 
(Bakınız Ek Tablo:6). Benzer şekilde imalat sanayi katma değeri içindeki payları 
yüzde 45,6’dan yüzde 33,2’ye; çalışan sayısı içindeki payları da yüzde 56,6'dan 
yüzde 47,7’ye düşmüştür. Bu dönemde ekonomide gerçekleşen yüksek büyüme 
hızına karşın istihdam sorununun ağırlığını koruması, genellikle tüketim malları 
grubundaki tekstil-giyim ve gıda sektörlerinde gözlenen düşük performanstan 
kaynaklanmıştır.

İncelenen dönemde bu grubun katma değer ve kar yaratma kapasitesi önemli 
ölçüde zayıflamıştır. 2002 yılında yüzde 35,5 olan toplam katma değer/üretim 
oranı 2008 yılında yüzde 29,3 ’e gerilemiştir. İmalat sanayi genelinde, bu dönemde 
girişim başına toplam kalma değer cari fiyatlarla yılda ortalama yüzde 6,9 oranında
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büyürken, bu grupta büyüme yüzde 2,4 olarak gerçekleşmiştir. İncelenen dönemde, 
genellikle tüketim mallan grubunda ortalama ücret ödemesi yılda ortalama yüzde
13,8 oranında artarken, girişim başına işletme artığı (faktör maliyetleriyle katma 
değer) yılda ortalama yüzde 0,6 oranında gerilemiştir. İmalat sanayi genelinde 
her iki göstergede, sırasıyla, yüzde 13 ve yüzde 5 oranında artmıştır. Genellikle 
tüketim malları grubunda karlılık azalırken ortalama ücretlerin artması, ortalama 
girişim büyüklüğünü de olumsuz etkilemiştir. Nitekim 2002 yılında 9,4 kişi olan 
girişim başına ortalama maaş-ücretli sayısı 2008 yılında 7,8 kişiye gerilemiştir. 
Aynı dönemde dışarıdan alınan mal ve hizmet aliminin ciroya oranı ise yüzde 
80,6’dan, yüzde 83,3’e yükselmiştir.

Genellikle Ara Malları Grubu: Ağaç-mantar, kâğıt, basını-yayım, petrol 
ürünleri, kimyasal ürünler, plastik-kauçuk, metalik olmayan mineral ürünler ve 
ana metal sanayi sektörleri genellikle ara malları üreten grubu oluşturmaktadır. 
2002-2008 döneminde, imalat sanayi üretim ve katma değeri içinde ara malları 
grubunun payı, sırasıyla, 6,7 ve 3,5 puan artarak, yüzde 40,7 ve yüzde 36,5’e 
yükselmiştir (Bakınız Ek Tablo:7). Ara malları grubunda çalışanların toplam 
imalat sanayi içindeki payı, bu dönemde sınırlı bir artış göstermiş ve yüzde

Grafik:3 - Genellikle Tüketim Malları Grubunun 
İmalat Sanayi İçindeki Payları (%)
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23,3’den yüzde 24,6’ya çıkmıştır. Ara malları grubunun üretim ve katma değer 
payındaki bu yükselmede, ana metal sanayindeki hızlı gelişme belirleyici 
olmuştur. Grubun çalışan sayısındaki artışa en yüksek katkı ise, plastik-kauçuk 
ve metalik olmayan mineral ürünler sektöründen gelmiştir. İncelenen dönemde, 
bu grupta en olumsuz performansı kimyasal ürünler sektörü göstermiştir. Kimya 
sektörünün, imalat sanayi üretim ve katma değeri içindeki payı, 2002-2008 
döneminde, sırasıyla, 2,0 ve 2,6 puan gerilemiştir.

2002 yılında yüzde 35,0 olan toplam katma değer/üretim oranı 2008 yılında 
yüzde 25,9'a gerilemiştir. İmalat sanayi genelinde, bu dönemde girişim başına 
toplam katma değer cari fiyatlarla yılda ortalama yüzde 6,9 oranında büyürken,
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ara mallan grubunda büyüme yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 
ara malları grubu tüketim mallan grubuna göre daha olumlu bir performans 
göstermiştir. Tüketim malları grubunda gerileme gösteren girişim başına işletme 
artığı (faktör maliyetleriyle katma değer), ara malları grubunda yılda ortalama 
yüzde 7,9 oranında artmıştır. Girişim başına işletme artığı, petrol ürünleri ve kâğıt- 
kâğıt ürünleri sektörlerinde gerilerken, ana metal sanayinde işletme artığı önemli 
ölçüde yükselmiştir. İncelenen dönemde, ara malları grubunda dışarıdan alınan 
mal ve hizmet aliminin ciroya oranı yüzde 79,5’den, yüzde 84,7’ye yükselmiş; 
ücret artışı imalat sanayi geneli ve tüketim malları grubunun gerisinde kalmış 
ve ortalama ücret ödemesi yılda ortalama yüzde 10,4 oranında artış göstermiştir.

Genellikle Yatırını Malları Grubu: Madeni eşya, makine-teçhizat, büro 
makineleri-bilgisayar imalatı, elektrikli makine-cihazlar, radyo-TV-haberleşme 
cihazları, tıbbi-optik aletler-saatler, motorlu kara taşıtları ve diğer ulaşım araçları 
yatırım mallan grubunu oluşturmaktadır. İmalat sanayi genelinde en olumlu 
performans genellikle yatırım malları grubunda gözlenmiş ve bu grubun imalat 
sanayi göstergeleri içindeki payı yükselme göstermiştir (Bakınız Ek Tablo:8). 
2002-2008 döneminde imalat sanayi üretim ve katma değeri içinde yatırım 
malları grubunun payı, sırasıyla, 6,9 ve 8,9 puan artarak yüzde 26,5 ve yüzde
30,3 olarak gerçekleşmiştir. Radyo-TV-haberlcşme cihazları dışında kalan tüm 
sektörlerin paylarında yükselme gözlenmiştir. Yatırım malları grubunda en 
olumlu performans, motorlu kara taşıtları imalatı sektöründe gerçekleşmiş ve bu 
sektörün imalat sanayi üretim ve katma değeri içindeki payı, sırasıyla, 3,0 ve 3,4 
puan artış göstermiştir.

Diğer gruplarda gözlenen eğilime paralel olarak yatırım malları grubunda da 
katma değer/üretim oranı gerilemiştir. 2002 yılında yüzde 39,3 olan toplam katma 
değer/iiretim oram 2008 yılında yüzde 32,9 olmuştur. İmalat sanayi genelinde, 
bu dönemde girişim başına toplam katma değer cari fiyatlarla yılda ortalama 
yüzde 6,9 oranında büyürken, yatırım malları grubunda büyüme yüzde 11,4 
olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, yatırım malları grubu diğer gruplara göre 
daha olumlu bir performans göstermiştir. Tüketim malları grubunda gerileyen, 
ara malları grubunda ise yüzde 7,9 oranında artış gösteren girişim başına işletme 
artığı (faktör maliyetleriyle katma değer), yatırım malları grubunda yılda 
ortalama yüzde 9,6 oranında artmıştır. Ancak, ücret artışı imalat sanayi geneli 
ve tüketim malları grubunun gerisinde kalmış ve ortalama ücret ödemesi yılda 
ortalama yüzde 11,9 oranında artış göstermiştir. Diğer grupların aksine, yatırım 
malları grubunda ortalama girişim büyüklüğü artmıştır. Nitekim 2002 yılında
6,7 kişi olan girişim başına ortalama maaş-ücretli sayısı, 2008 yılında 8 kişiye 
yükselmiştir. Aynı dönemde dışarıdan alınan mal ve hizmet aliminin ciroya oranı 
ise yüzde 77,8’den, yüzde 83,1’e yükselmiştir.
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Grafık:5 - Genellikle Yatırım Mallan Grubunun 
İmalat Sanayi İçindeki Payları (%)
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ii. İmalat Sanayinde Yükselen ve Gerileyen Sektörler
2001 krizi sonrası uygulanan makroekonomik politikalar ve yapısal 

düzenlemeler ile uluslararası ekonomik gelişmelerin imalat sanayi alt sektörlerine 
yansımaları oldukça farklılık göstermiştir. Bazı sektörlerin uluslararası üretim 
zincirleri ile bütünleşerek imalat sanayi içindeki ağırlıklarını artırdıkları 
gözlenirken, genelde yerel girdi kullanımının yoğun olduğu bazı sektörlerin 
payında gerileme gözlenmiştir. Firma devir-birleşmeleıinin yaygınlaşması, 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artması ve Türk lirasının güçlenmesinin 
bu farklılaşmada önemli bir rol üstlendiği düşünülmektedir.

2002-2007 döneminde, imalat sanayi üretimi içindeki payını 1 puan ve 
üzerinde artıran sektörler yükselen sektör olarak tanımlanmıştır. Benzer şekilde, 
aynı dönemde imalat sanayi üretimi içindeki payı 1 puan ve üzerinde azalan 
sektörlerde gerileyen sektör olarak tanımlanmıştır. 2008 yılı ikinci yarısından 
itibaren küresel krizin etkilerinin ortaya çıkması nedeniyle, sektörler belirlenirken 
2008 yılı dikkate alınmamıştır.

Yükselen Sektör tanımına uyan altı sektör bulunmaktadır. Bu sektörler, 
sırasıyla, ana metal sanayi (+4,3 puan), motorlu kara taşıtları (+3,9 puan), ırıadeııi 
eşya sanayi (+1,5 puan), elektrikli makine-cihazlar (+1,4 puan), makine-teçhizat 
(+1,1 puan) ve metalik olmayan mineral ürünler (+1,1 puan) sektörleridir.

Bu sektörlerin, incelenen dönemde imalat sanayi üretim ve katma değeri 
içindeki payı, sırasıyla, 13,8 ve 12,9 puan artarak 2008 yılında yüzde 42,4 ve 
yüzde 43,3’e yükselmiştir. Yükselen sektörlerin girişim sayısı içindeki payı 
genelde sabit kalırken, çalışanlar içindeki payı 7,1 puan artarak 2008 yılında 
yüzde 33,8’e çıkmıştır. Üretim ve katma değer performansı açısından ana metal 
sanayi ve motorlu kara taşıtları ilk sırada yer alırken, çalışanlar açısından madeni 
eşya sanayi en olumlu performansı göstermiştir (Tablo:5).

Yükselen sektörler katma değer ve karlılık açısından imalat sanayi geneline 
göre farklı bir eğilim göstenniştir. İmalat sanayi genelinde, girişim başına toplam
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katma değer ve girişim başına işletme artığı (faktör maliyetleriyle katma değer), 
2002-2008 döneminde yılda ortalama yüzde 6,9 ve yüzde 5,0 oranında artış 
göstermiştir. Bu oranlar, yükselen sektörlerde, sırasıyla, yüzde 12,6 ve yüzde 11,6 
olarak gerçekleşmiştir. İncelenen dönemde, bu sektörlerde katma değer/üretim 
oranı yüzde 38,2’den yüzde 29,4’e gerilemiş, dışarıdan mal ve hizmet aliminin 
ciroya oranı ise yüzde 77,1’den yüzde 83,6’ya yükselmiştir. İmalat sanayi 
genelinde, girişim başına ücretli çalışan sayısı, bu dönemde gerilerken, yükselen 
sektörlerde ortalama girişim büyüklüğü 7,7 kişiden 8,9 kişiye çıkmıştır.

Tablo: 5- İmalat Sanayinde Yükselen ve Gerileyen Sektörler (Yüzde)

Girişim Sayısı Çalışan Sayısı Üretim Değeri
T.K.ıî. 1).

llrptiııı
2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

İMALAT SANAYİ TOP. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 36,05 28,82

Yükselen Sektörler 29,10 30,36 26,71 33,83 28,67 42,44 38,21 29,40

A n a M etal Sanayi 1,01 0 ,72 3 ,39 3 ,57 7,32 13,63 28 .8 4 21,53

M oto rlu  K ara  T aşıtları 0 ,93 1,17 3,21 4 ,7 7 5 ,36 8,31 32 ,6 9 28 ,8 0

M adeni E şya  Sanay i 14,68 15,82 5 ,98 8,14 3 .05 4 ,8 9 38 ,2 6 31 ,28

E lek trik li M a k in e  ve  C ihaz . 1,40 1,84 2 ,27 2 ,85 2 ,3 9 3 ,40 38 ,0 9 32 ,5 0

M a k in e-T eçh iza t İm al 6 ,65 6,85 6,35 8,15 5 .58 6 ,59 49 ,03 35 ,77

M etalik  O lm ay an  M ine . Ü . 4 ,43 3 ,94 5,51 6 ,3 6 4 ,9 8 5 ,62 4 5 ,7 9 38 ,39

Gerileyen Sektörler 37,16 34,50 52,29 41,51 48,89 33,78 36,64 29,46

T ekstil Ü rün leri 8 .25 7,48 18,74 13,07 15,55 8 ,02 35 ,94 32 ,68

G iy im  E şyası İm alatı 14,25 15,10 15,61 14,02 9 ,27 5,81 37 ,48 33 ,8 0

G ıd a  ve  İçecek 13,50 10,81 14,15 11,50 16,14 13,99 33 ,82 24 ,34

K im yasal Ü rü n le r 1,16 1,11 3 ,78 2 ,92 7,92 5 ,97 4 2 ,78 32,93

Kaynak: TUIK  ve kendi hesaplam alarım ız.
Gerileyen Sektör tanımına uyan dört sektör bulunmaktadır. Bu sektörler, 

sırasıyla, tekstil ürünleri ( -5,8 puan), giyim eşyası imalatı (-2,7 puan), gıda- 
içecck (-2,5 puan) ve kimyasal ürünler (-2,4 puan) sektörleridir.

Gerileyen sektörlerin, 2002-2008 döneminde imalat sanayi üretim ve katma 
değeri içindeki payı, sırasıyla, 15,1 ve 15,2 puan azalmış ve 2008 yılında yüzde
33,8 ve yüzde 34,5 olarak gerçekleşmiştir. Bu sektörlerin girişim sayısı içindeki 
payı sınırlı ölçüde gerilerken, çalışanlar içindeki payı 10,8 puan azalmış ve 2008 
yılında yüzde 41,5 olmuştur. En olumsuz gelişme tekstil sektöründe gözlenmiş, 
katma değer ve çalışanlar açısından gıda-içecek sektörü, giyim eşyası imalatı 
sektöründen daha olumsuz bir performans göstermiştir.
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2002-2008 döneminde, gerileyen sektörlerde girişim başına toplam katma 
değer yılda ortalama yüzde 1,9 oranında artmış, girişim başına işletme artığı 
(faktör maliyetleriyle katma değer) ise yılda ortalama yüzde 0,6 oranında 
gerilemiştir. Bu sektörlerde, 2002 yılında yüzde 36,6 olan katma değer/üretim 
oranı, 2008 yılında yüzde 29,5’e gerilemiş, dışarıdan mal ve hizmet aliminin 
ciroya oranı ise yüzde 80’den yüzde 83,2’ye yükselmiştir. Gerileyen sektörlerde 
girişim başına ücretli çalışan sayısı bu dönemde belirgin bir düşüş göstermiş ve 
girişim başına ücretli sayısı 12,3 kişiden 9,7 kişiye inmiştir.

D. İnşaat Sektörüne Toplu Bakış
1999 Marmara depremleri, inşaat sektöründe, özellikle konut inşaatında 

önemli bir dönüşüme neden olmuştur. Deprem sonrasında, yapı denetimi, 
bina kalitesi ve çevre düzenlemesi konularına artan ölçüde önem verilmeye 
başlanmış ve konut sektöründe değişim ve kurumsallaşma yönünde adımlar 
atılmıştır. 2002 yılında Toplu Konut İdaresi yeniden yapılandırılmış, 2003 yılında 
yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin düzenleme yapılmış ve 2007 yılında da 
Mortgage Finansman sistemine ilişkin yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir ıs.
2001 krizi sonrasında, enflasyon ve faiz oranlarındaki gerileme ve uluslararası 
likidite bolluğunun etkisiyle artan finansman imkânları, inşaat sektöründe hızlı 
canlanmaya katkıda bulunmuştur. Toplu Konut İdaresinin konut yapımı ve 
kentsel dönüşüm projelerini hızlandırması, gayrimenkul yatırım ortaklıkları 
aracılığıyla ticari büro ve alışveriş merkezi inşaatlarında gözlenen artış, inşaat 
sektöründeki gelişmeye ivme kazandırırken, bu sektörde kurumsallaşmayı da 
teşvik etmiştir. 2002-2007 döneminde inşaat sektörü ekonomide en hızlı gelişim 
gösteren sektör olmuş, ancak genel ekonomik durgunluk 2008 yılında sektörün 
gelişimini olumsuz etkilemiştir.

18 Z a fe r  Y ü k se le r  (2 0 0 9 b ), “ G ay rim en k u l S ek tö rü n d e  G e lişm e le r  v e  O las ı S o ru n la r” , O cak  2009 , 
T C M B , h ttp ://w w w .tcm b .g o v .tr/k itap la r/ca lism a la r .
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İnşaat sektöründe 2002 yılında 26.630 adet olan girişim sayısı, yılda ortalama 
yüzde 23,6 oranında artarak 2008 yılında 94.781 adede yükselmiştir (Bakınız 
Ek Tablo:9). Girişim sayısı ve inşaat yatırımlarındaki artışa paralel olarak, bu 
dönemde sektörde toplam çalışan sayısı 465.991 kişi, maaş-ücretli çalışan sayısı 
ise 415.668 kişi artış göstermiştir. Ancak, inşaat sektöründeki hızlı büyüme 2006 
yılından itibaren ivme kaybetmiş, genel ekonomik durgunluk nedeniyle 2008 
yılında ise girişim ve çalışan sayısı gerilemiştir.

İnşaat sektöründe, incelenen dönemde mal ve hizmet satın alımlarının ciroya 
oranı 21 puan artarak 2007 yılında yüzde 93,6 ile en yüksek seviyesine ulaşmış,
2008 yılında da yüzde 87,5’e gerilemiştir. Bu eğilimin, inşaat teknolojisindeki 
gelişme ve makine kullanımındaki artışın yanı sıra bina inşaatı ve devam etmekte 
olan inşaat üretimindeki yükselmeden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Devam 
etmekte olan inşaat üretiminin bir göstergesi olarak sektördeki üretim/ciro oranı 
incelendiğinde, bu oranın, özellikle ekonomide hızlı büyümenin gerçekleştiği
2006-2007 döneminde yükseldiği gözlenmektedir. Bu durum, inşaat sektöründe 
toplam katma değer/üretim ve toplam katma değer/ciro oranlarında, diğer 
sektörlere göre daha hızlı bir düşüşe yol açmıştır.

Sanayi ve hizmetler sektörü genelinde toplam katma değer/liretim oranı, 
2002-2008 döneminde, sırasıyla, 9,7 puan ve 10,3 puan azalırken, inşaat 
sektöründeki azalış 11,5 puan olmuştur. İnşaat sektöründe teknolojik gelişme ve 
makine kullanımının yaygınlaşmasının etkisi, işgücü kullanımında da kendisini 
göstermektedir. Nitekim 2002-2008 döneminde, girişim başına çalışan ve maaş- 
iicretli sayısı, diğer sektörlere göre daha fazla azalmıştır.

İncelenen dönemde inşaat sektörü en hızlı gelişen sektör olmasına 
karşın, girişim ve çalışan başına katma değer açısından zayıf bir performans 
göstermiştir. Bu dönemde, girişim başına toplam katma değer yılda ortalama 
yüzde 2,5 oranında, çalışan başına toplam katma değer ise yılda ortalama 
yüzde 6,3 oranında artış göstermiştir. Sektördeki girişimlerin katma değer 
yaratma performansındaki gerileme, işletme faaliyetlerinden elde edilen gelirin 
düşüklüğünden kaynaklanmaktadır. İşletme faaliyetlerinden elde edilen gelirin 
göstergesi olan girişim başına faktör maliyetleriyle katına değerin, bu dönemde 
yılda ortalama yüzde 0,7 oranında arttığı görülmektedir.

E. Hizmetler Sektörüne Toplu Bakış
Bu çalışmada kullandığımız “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri 

Anketlerindeki” hizmetler sektörü kapsamı ile milli gelir istatistiklerindeki 
hizmetler sektörü kapsamı arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Milli 
gelir istatistiklerinde hizmetler sektörü kapsamında bulunan konut sahipliği, 
mali kurumlar, kamu yönetimi ve savıınma-zorunlu sosyal güvenlik sektörleri, 
bu çalışmada kullandığımız anket kapsamında yer almamaktadır. Bu çalışmada 
hizmetler sektörü, toptan ve perakende ticaret, oteller-lokantalar, ulaştırma-
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haberleşme, gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri, eğitim, sağlık işleri-sosyal 
hizmetler ve diğer sosyal-toplumsal-kişisel hizmet faaliyetlerini kapsamaktadır.

2002-2008 döneminde hizmetler sektörü, girişim, çalışan ve maaş-ücretli 
sayısı bakımından, inşaat sektöründen sonra, en hızlı büyüme gösteren sektör 
olmuştur (Bakınız Ek Tablo: 10). Bıı dönemde, girişim sayısı yılda ortalama 
yüzde 9,5, çalışan sayısı yüzde 9,6 ve maaş-ücretli sayısı yüzde 11,9 oranında 
artış göstermiştir. Bu gelişmenin etkisiyle, hizmetler sektörünün toplam katma 
değer içindeki payı yüzde 49,1’den yüzde 52,2’ye, ciro içindeki payı yüzde 
58,9’dan yüzde 61,5’e ve maaş-ücret ödemeleri içindeki payı da yüzde 38,4’den 
yüzde 52,4’e yükselmiştir. Hizmetler sektörünün payındaki bu artışta, büyük 
ölçüde gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri alt sektöründeki hızlı büyüme 
etkili olmuştur. İncelenen dönemde, bu sektördeki girişim sayısı yılda ortalama 
yüzde 11,7, çalışan sayısı yüzde 18,3 ve maaş-ücretli sayısı yüzde 20,8 oranında 
artmıştır.

Sanayi ve inşaat sektöründe olduğu gibi, hizmetler sektöründe de toplam katma 
değerin üretim ve ciroya oranı önemli ölçüde gerileme göstermiştir. Bu eğilim 
büyük ölçüde toptan-perakende ticaret ve ulaştırma-haberleşme sektörlerinden 
kaynaklanmıştır. Eğitim, sağlık işleri-sosyal hizmetler ile gayrimenkul-kiralama- 
iş faaliyetleri alt sektörlerinde toplam katma değerin üretim ve ciroya oranı 
önemli ölçüde yükselmiştir.

Graflk:9 - Hizmetler Sektörünün 
Çeşitli Göstergeler İçindeki Payı (%)

□ 2002 B200B

Toptan ve perakende ticaret, hizmetler sektörü geneline göre daha yavaş 
büyüme göstermiş ve toplam katma değer içindeki payı azalmıştır. Girişim sayısı 
bakımından ulaştırma-haberleşme ve gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri alt 
sektörü; maaş-ücretli sayısı bakımından ise gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri, 
sağlık-sosyal hizmetler ve diğer hizmetler alt sektörleri ilk sırayı almaktadır.
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Bu dönemde hizmet sektörü genelinde mal-lıizmet aliminin ciroya oranı 
yüzde 85,3’ten, yüzde 89’a yükselmiş ve girişim başına yaratılan işletme artığı 
(faktör maliyetleriyle katma değer), 2008 yılı hariç, sınırlı bir artış göstermiştir. 
Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren girişimlerin yaklaşık yüzde 85’i toptan- 
perakende ticaret, uiaştırma-haberleşme ve otel-lokanta alt sektörlerine aittir. 
Bu üç sektör toplamında, cari fiyatlarla girişim başına işletme artığı 2002-2008 
döneminde yılda ortalama yüzde 1 civarında artış göstermiştir. Bu durum, temel 
hizmet sektörlerinde reel karlılığın önemli ölçüde gerilediğine işaret etmektedir.

Sağlık-sosyal hizmetler, eğitim ve uiaştırma-haberleşme sektörlerinde özel 
girişimciliğin gittikçe yaygınlaşması ve organize perakende sektöründeki gelişme, 
hizmetler sektöründe kurumsallaşmayı hızlandırmıştır. Nitekim diğer sektörlerde 
azalış gösteren girişim başına maaş-ücretli sayısı, hizmetler sektöründe 2002- 
2008 döneminde artış göstermiş ve sektörün maaş-ücretli sayısı içindeki payı 
yüzde 47,8’den yüzde 54,4’e yükselmiştir. Ayrıca, sektördeki ortalama maaş- 
ücret artışı da, diğer sektörlerden daha yüksek olmuştur.

Tablo: 6- Hizmet Alt Sektörlerine İlişkin Göstergeler (Yüzde)
Girişim Sayısı Çalışan Sayısı Ciro IVKat. I)./

10 ___

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

HİZMETLER SEKTÖRÜ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 24,17 18,66

T optan  ve  P e rak en d e  T icare t 59 .0 6 54 .4 9 56 ,28 49,51 80,78 77,61 17,51 10,34

O te lle r  ve  L o k an ta la r 10,32 9,75 10,74 10,53 2 ,58 2 ,3 0 50 ,97 4 9 ,3 0

U laş tırm a-H ab erle şm e 15,94 20 ,25 15,56 15,78 11,50 12,77 47 ,0 8 3 4 ,09

G a y rim e n k u l-K ira -İş  Faali. 6,61 7 ,46 9,13 14,45 3 ,46 5,02 61,01 67 ,7 6

E ğ itim 0,43 0 ,4 0 2 ,33 2 ,70 0,51 0 .5 4 84 ,7 0 103.85

S ağ lık  ve  S o sy a l H izm e tle r 2 ,36 1,82 2,61 3 ,14 0,61 0 ,9 6 68 ,4 7 78 ,46

D iğ er H izm etle r 5 ,28 5,84 3 ,34 3 ,89 0,55 0 ,7 9 60 ,5 8 54 ,0 7

Kaynak: TUIK  ve kendi hesaplam alarım ız.

IV. G enel D eğerlendirm e ve Sonuç:

1997 Asya krizi sonrasında, başta Çin olmak üzere Asya-Pasifik ülkelerinin 
dünya üretim ve ticaretinde ağırlıklarının artması ve bölgenin dünya üretim 
merkezine dönüşmesi, 2000 yılı sonrasında, özellikle imalat sanayi üretim ve 
ticaretinde yeni eğilimleri ortaya çıkarmıştır. Bu dönüşüm, Türkiye’de de üretim 
modeli, dış ticaret ve istihdam yapısı üzerinde etkili olmuş ve geleneksel emek 
yoğun sektörlerin yoğun bir rekabetle karşılaşmalarına yol açmıştır.

Uluslararası likidite bolluğunun etkisiyle, yükselen piyasa ekonomilerine 
yönelik sermaye akımları hızlanmıştır. Bu gelişmeden Türkiye ekonomisi de
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olumlu etkilenmiş, özelleştirme ve firma devir-birleşmeleri aracılığıyla yabancı 
sermaye girişinde önemli bir yükselme gözlenmiştir. Bazı sektörlerde yabancı 
firma kontrolünün artması, bu sektörlerin uluslararası üretim zincirleri ile 
bütünleşmelerini sağlamış ve üretimlerini olumlu etkilemiştir.

Türkiye’de 2001 krizi sonrasında özelleştirme faaliyetleri hızlandırılmış, özel 
girişimciliğin sınırlı olduğu bazı sanayi ve hizmet sektörlerinde yerli-yabancı 
firmaların faaliyette bulunması teşvik edilmiştir. Bu çerçevede, telekomünikasyon, 
enerji üretim ve dağıtımı, petrol ürünleri üretim ve dağıtımı, sivil havacılık, 
sağlık, eğitim, finans sektörü, toptan-perakende ticaret, gayrimenkul inşaatı ve 
işletmeciliğinde yerli ve yabancı sermayeli kuruluşların faaliyetlerinde artış 
gözlenmiştir.

Asya-Pasifık bölgesindeki ülkelerin tetiklediği yeni rekabet ortamı, uluslararası 
piyasalarda döviz kurları başta olmak üzere göreli fiyatlardaki farklılaşmalar, 
büyük ölçekli şirketlerin küresel aktörler haline gelmesi, devir-birleşmeler- 
satııı almalar nedeniyle ölçek ekonomisinde yaşanan gelişmeler, üretim ve dış 
ticaret yapısındaki bu dönüşümü başlatan unsurlar olarak sayılabilir. Ancak, bu 
unsurların başlattığı dönüşüm, son yıllarda Türk lirasının değerlenmesi süreci 
ile birlikte hız kazanmış ve “ithalatlaşma” ve “Asyahlaşma” eğilimini daha da 
güçlendirmiştir19. Bu durum, üretim ve dış ticaretteki dönüşümü derinleştirirken, 
ekonomi genelinde yüksek dış ticaret açığı, yeterince istihdam yaratamayan 
büyüme ve rekabet gücü kaybı gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Rekabet gücü kaybını telafi etmek için firmaların işgücü verimliliğini artırmaya 
öncelik vermeleri ve ithal girdi kullanımını artırmaları, ekonominin istihdam ve 
katma değer yaratma kapasitesini önemli ölçüde sınırlandırmıştır.

Yukarıda özetlenen unsurlar, kaynakların sektörler itibariyle dağılımını önemli 
ölçüde etkilemiş ve ekonominin üretim, dış ticaret ve istihdam yapısında değişime 
neden olmuştur. Ekonomide yaşanan bu değişim bazı sektörlerde yüksek üretim 
ve istihdam artışlarını sağlarken, özellikle geleneksel ve yerli girdi kullanımının 
ağırlıklı olduğu sektörleri olumsuz etkilemiştir. 2002-2008 döneminde, TÜİK 
tarafından yayınlanan “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” incelendiğinde,
2001 krizi sonrasında yaşanan bu yerel ve küresel gelişmelerin ekonomik yapıda 
önemli bir dönüşüme yol açtığı açıkça görülmektedir. Aşağıdaki bölümde, 
sektörlerdeki girişim sayısı, çalışan sayısı, üretim, katma değer gibi göstergeler 
kullanılarak, 2002-2008 döneminde sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinde 
yaşanan değişim özetlenecektir.

1. İncelenen dönemde, inşaat ve hizmetler sektörleri öne çıkarken, sanayi 
sektörü tüm göstergeler açısından olumsuz bir performans sergilemiştir. 
Hizmetler sektörü içinde, gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri, sağlık-sosyal 
hizmetler ve ulaştırma-haberleşme-depolama sektörleri; imalat sanayi içinde ise
19 Z a fe r  Yükseler ve E rcan  Türkan (2 0 0 8 ), a .g .e ., s. 163.
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ana metal ve motorlu kara taşıtları başta olmak üzere, genellikle yatırım malları 
üreten sektörler olumlu bir performans göstermiştir.

2. Sanayi ve toptan-perakende ticaret sektörünün girişim ve çalışan sayısı 
içindeki payı azalırken, en hızlı gelişme inşaat, ulaştırma-haberleşme-depolama 
ve gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri sektöründe gözlenmiştir. Sektörler 
genelinde girişim ve çalışan sayısında önemli bir artış gerçekleşmesine karşın, 
ekonomi genelinde küçük girişimcilik hâkimiyetini korumuştur. 2002 yılında 
4,1 kişi olan girişim başına çalışan sayısı 2008 yılında 3,9 kişiye gerilemiştir. 
Ortalama girişim büyüklüğü, imalat sanayi içinde genellikle yatırım malları 
üreten sektörler ile gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri, eğitim ve sağlık-sosyal 
hizmetler sektörlerinde artış göstermiştir.

3. 2002-2008 döneminde, çalışan sayısında yılda ortalama yüzde 8,4 
oranında artış gerçekleşmiş ve toplam çalışan sayısı 2008 yılında 10.088 bin 
kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, çalışan sayısındaki 3.881 bin kişilik artışın; 
1.078 bin kişisi toptan-perakende ticaret, 739 bin kişisi sanayi, 581 bin kişisi 
gayrimenkul-kiralama-iş faaliyetleri, 466 bin kişisi inşaat, 430 bin kişisi ise 
ulaştırma-lıaberleşıne sektörlerinde gerçekleşmiştir.

4. Aynı dönemde, maaş-ücretli çalışan sayısı ise yılda ortalama yüzde 9,5 
oranında artmış ve 2008 yılında toplanı maaş-ücretli çalışan sayısı 7.381 bin 
kişiye ulaşmıştır. İnşaat, oteller-lokanta, gayrimenkul kiralama-iş faaliyetleri, 
eğitim, sağlık sektörleri ve genellikle yatırım malı üreten imalat sanayi sektörleri 
ücretli istihdamı açısından öne çıkan sektörler olmuştur. Uluslararası üretim ve 
dağıtım zincirleri ile bütünleşme ve kurumsallaşmanın bu sektörlerde ücretli 
istihdamı olumlu etkilediği görülmektedir. Özellikle, kurumsallaşmanın etkisiyle 
hizmetler sektöründe maaş-ücretli çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı
2002 yılında yüzde 56,2’den 2008 yılında yüzde 63,6’ya yükselmiştir. Sanayi 
sektörü ücretli istihdamı açısından zayıf bir performans göstermiş ve bu sektörde 
ücretli istihdamındaki yıllık ortalama artış yüzde 5,2 olarak gerçekleşmiştir.

5.2002-2008 döneminde yıllık ortalama TÜFE artışı yüzde 11,7 iken, sektörler 
genelinde ortalama yıllık brüt ücret artışı yüzde 13,8 olarak gerçekleşmiştir. 
Diğer bir ifadeyle, sektörler genelinde yıllık reel ücret artışı yüzde 1,9 olmuştur. 
Bu dönemde, reel ücretler madencilik ve ulaştırma-lıaberleşmc sektörlerinde 
gerilemiş, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,1, hizmetler sektörü genelinde ise 
yüzde 5 civarında artmıştır. Sektörlerin ücretli istihdamı ve reel ücret ödemeleri 
açısından göstermiş oldukları farklı performans, maaş-ücret ödemelerinin 
sektörlere dağılımını önemli ölçüde etkilemiştir. Nitekim sanayi sektörünün 
maaş-ücret ödemeleri içindeki payı yüzde 57,9’dan yüzde 42,1’e gerilerken, 
hizmetler sektörünün payı yüzde 38,4’den yüzde 52,4’e yükselmiştir.

4. İncelenen dönemde, sektörlerin katma değer yaratma kapasitelerinde 
ve karlılıklarında sınırlı bir büyüme gözlenmiştir. 2002-2008 döneminde, cari 
fiyatlarla GSYH yılda ortalama yüzde 18,1, sabit fiyatlarla GSYH ise yılda
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ortalama yüzde 5,8 oranında büyümüştür. Ekonomideki bu genel büyümeye 
karşın, anket kapsamındaki girişimlerin toplam katma değerleri yılda ortalama 
yüzde 16, işletme artığı (işletme faaliyetlerinden elde edilen gayrisafı gelir) ise 
yılda ortalama yüzde 13,1 oranında artış göstermiştir. Cari fiyatlarla girişim 
başına katma değer ve işletme artığındaki yıllık büyüme ise, sırasıyla, yüzde 6 ve 
yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir.

5. Ekonomide girişimciliğin yaygınlaşması ve dışa açıklığın yükselmesi, 
firma dışından mal ve hizmet alimini artırmıştır. Sektörler genelinde, 2002 
yılında yüzde 82,1 olan mal ve hizmet aliminin ciroya oranı, 2008 yılında yüzde 
87,1’e yükselmiştir. Bu eğilim ile birlikte girişimlerin işletme artığı yaratma 
kabiliyetlerinin azalması, sektörlerin çok büyük bir kısmında katma değer/üretim 
oranında gerilemeye yol açmıştır. Nitekim 2002 yılında yüzde 48,3 olan toplam 
katma değer/üretim oranı, 2008 yılında yüzde 38,1 olmuştur. İncelenen dönemde, 
çalışanlar için yapılan ödemelerin/liretime oranı yüzde 9,3’ten yüzde 11,6’ya 
yükselirken, işletme artığı/üretim oranı, aynı dönemde, yüzde 38,9’daıı yüzde 
26,5’e gerilemiştir. İşletme artığının üretim ve ciroya oranındaki bu gerileme, 
girişimlerin öz kaynak yaratma ve büyüme olanaklarını sınırlandırmaktadır. Bu 
durum, girişimlerin işletme ve yatırım faaliyetleri için yabancı kaynaklara ve 
borçlanmaya bağımlılıklarını artırmaktadır.

6. 2002-2008 döneminde sektörler genelinde olduğu gibi, imalat sanayi 
içinde de önemli bir yapısal değişim gerçekleşmiştir. Bu çalışmada gerileyen 
sektörler olarak tanımladığımız, tekstil, giyim, gıda-içecek ve kimyasal ürünler 
sektörlerinin, imalat sanayi üretim, istihdam ve katma değeri içindeki payları 
büyük ölçüde gerilemiştir. Bu sektörlerde ortalama girişim büyüklüğü küçülmüş, 
girişim başına yıllık katma değer yılda ortalama yüzde 2 oranında artmış, girişim 
başına işletme artığı ise yılda ortalama yüzde 0,6 oranında gerilemiştir. Yükselen 
sektörler olarak tanımladığımız, ana metal sanayi, motorlu kara taşıtları imalatı, 
madeni eşya sanayi, elektrikli makine-cihazlar, makine-teçhizat imalatı ve 
metalik olmayan mineral ürünler sektörlerinin üretim, istihdam ve katma değer 
içindeki payları ise önemli bir artış göstermiştir. Bu sektörlerde ortalama girişim 
büyüklüğü artmış, girişim başına katma değer ve işletme artığı, sırasıyla, yılda 
ortalama yüzde 12,6 ve yüzde 11,6 oranında büyüme göstermiştir.

Son olarak, çalışmada kullandığımız anketler ile TÜİK tarafından yayınlanan 
milli gelir serisi arasındaki uyum konusundan bahsetmekte de yarar görülmektedir.
2002 yılında, yeni milli gelir serisi ile anketten elde edilen katma değerler 
arasındaki uyum daha fazla iken, 2008 yılında iki veri arasındaki uyumsuzluğun 
arttığı gözlenmektedir (Bakınız Ek: 1/2). Yerel ve küresel gelişmelerin etkisiyle 
sektörlerde yaşanan değişim, tüm sektörlerde katma değer/üretim oranlarının 
gerilemesine yol açmıştır. İki seri arasındaki uyumsuzluğun artması, bu değişimin 
yeni milli gelir serisine yansıtılamadığma işaret etmektedir.
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EK: 1 
1. Anket Kapsamı ve Göstergeler:20

Anket, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm il ve ilçe merkezleri 
ile köyleri kapsamaktadır. 20+ çalışanı olan girişimlerin tümü, 1-19 çalışanı 
olan girişimler ise örnekleme yöntemi ile anket kapsamına alınmıştır. Anketin 
kapsadığı iktisadi faaliyet kolları ise şunlardır;

(C) Madencilik ve taşocakçılığı
(D) İmalat
(E) Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
(F) İnşaat
(G)Toptan ve perakende ticaret; motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev 

eşyalarının onanını
(H) Oteller ve lokantalar
(1 ) Ulaştırma, depolama ve haberleşme
(K) Gayrimenkul, kiralama ve faaliyetleri
(M) Eğitim
(N) Sağlık işleri ve sosyal hizmetler
(O) Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri.
Girişim: Kaynakların tahsisine ilişkin karar alma özerkliğini kullanarak, mal 

ve hizmet üreten bir organizasyon birimidir. Girişim bir veya birden fazla yerde 
bir veya birden fazla faaliyet yürüterek piyasaya mal ve hizmet üreten gerçek veya 
tüzel kişiliklerdir. Bir girişim ya yasal birime ya da yasal birimlerin birleşimine 
karşı gelmektedir.

Çalışanlar Sayısı: Ücretle çalışanların yıllık ortalama sayısına iş sahibi ve 
ortaklarla, ücretsiz çalışan aile fertlerinin ve çırakların yıllık ortalama sayısının 
eklenmesi ile bulunur.

Ücretli Çalışan Sayısı: Ücretli çalışanların sayısı, maaş, ücret, komisyon, 
ikramiye, parça başı ödeme veya ayni karşılıklar şeklinde yapılan ödemeleri alan, 
iş akdine sahip ve işveren için çalışan kişilerin sayısıdır.

Personel Maliyeti: Personele yapılan brüt ınaaş-ücret ödemeleri ile sosyal 
güvenlik masrafları toplamıdır.

Brüt Maaş ve Ücret Ödemeleri: Hesap dönemi boyunca yapılan iş 
karşılığında, bordroda sayılan (evde çalışanlar dâhil) bütün kişilere ödenebilir 
ayni ve nakdi toplam karşılıklar olarak tanımlanır.

Sosyal Güvenlik Masrafları: İşverenlerin sosyal güvenlik masrafları, işveren 
tarafından kendi çalışanlarının sosyal güvenliğini sağlayabilmek için üstlendiği 
sosyal katkıların değeridir.
20 TÜİK-Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri “Kapsam, Dönem ve Zamanlılık” ile ilgili açıklama

notundan yararlanılmıştır.
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Ciro: Ciro referans dönemde gözlem birimi tarafından fatura edilmiş mal ve 
hizmet satışlarının toplamıdır.

Üretim Değeri: Üretim değeri, satışa dayalı, stok değişmelerini ve mal ve 
hizmetlerin yeniden satışını içeren, birim tarafından fiilen üretilen miktarın 
parasal değeridir.

Faktör Maliyeti ile Katma Değer: Faktör maliyeti ile katma değer 
işletme sübvansiyonları ve dolaylı vergilerdeki düzeltmelerden sonra, işletme 
faaliyetlerinden elde edilen gayri safi gelirdir. Diğer bir ifadeyle, faktör maliyetleri 
ile katma değeri, dolaylı vergi ve sübvansiyonlar hariç, “işletme artığı” olarak 
tanımlayabiliriz.

Mal ve Hizmetlerin Toplam Satın Alışları: Mal ve hizmetlerin satın alışları, 
sabit sermaye tüketimi olarak kaydedilen sermaye mallarının tüketimi hariç, 
üretim sürecindeki tüketim veya yeniden satış için hesap dönemi boyunca satın 
alınan tüm mal ve hizmetlerin değerini içerir.

Maddi Mallara İlişkin Brüt Yatırım: Referans dönemi siirecince tüm 
maddi mallara yapılan yatırımları kapsar. Bu çerçevede, araziye, mevcut bina 
ve yapılara, inşaat ve büyük tadilatlar ile makine ve teçhizata yapılan gayri safi 
yatırımlar kapsanmaktadır.

Bu çalışmada, TÜİK tarafından yukarıda seçilen ve tanımlanan göstergelere 
ilave olarak “toplam katma değer” tanımı da yapılmıştır. Toplam katma değer, 
personel maliyeti ve faktör maliyeti ile katma değer toplamından oluşmaktadır.

2. Anketlerin Temsil Kabiliyeti:
Bu bölümde “Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri” anketlerinden elde edilen 

çalışanlar sayısı ile yine bu anketten hesapladığımız toplam katına değerleri 
(personel maliyeti ve faktör maliyeti ile katma değer toplamı) “Hane Halkı İşgücü 
Anketi” ve “GSYİH Serisi” büyüklükleri ile karşılaştıracağız.

Hane Halkı İşgücü Anketlerinde TÜİK tarafından yapı lan yöntem değişiklikleri 
nedeniyle 2004 yılı ve sonrasındaki veriler karşılaştırılabilir niteliktedir. Bu 
nedenle, Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerinde yer alan çalışanlar sayısı ile 
tarım dışı istihdam 2004 ve 2007 yılları için karşılaştırılacaktır. 2004 yılında 
çalışanlar sayısının tarım dışı istihdama oranı yüzde 54,2 iken, bu oran 2007 
yılında yüzde 61,8’e yükselmiştir. Bu dönemde en belirgin yükselme inşaat 
sektöründe gözlenmiştir.

Hizmetler sektörü temsil kabiliyetinin düşük olması, Yıllık Sanayi ve Hizmet 
İstatistikleri Anketinin mali kurumlar, kamu yönetimi ve savunma-zorunlu sosyal 
güvenlik ile ilgili faaliyetleri kapsamamasından kaynaklanmaktadır.
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Ek Tablo: 1-Çalışan Sayısı ve Tarım Dışı İstihdam (Bin Kişi)
T.Dışı İstilı. Sanayi İnşaat Hizmet

2 0 0 4

1. A ııkct 7.541 2 .584 336 4.621

2.H H İ A nketi 13.919 3.919 966 9.034

1 /  2 (% ) 54,2 65,9 34,8 51,2

2 0 0 8

1 .A nket 10.088 3.053 717 6.318

2.H H İ A nketi 16.177 4.441 1.241 10.495

1 /  2 (% ) 62,4 68,7 57,8 60,2
Kaynak: TU1K. ve kendi hesaplamalarımız.

Hizmetlerin istihdam açısından en önemli alt sektörleri olan, toptan-pcrakende 
ticaret ve otcl-lokantacılık sektörü ile ulaştırma-haberleşme ve depolama 
sektörlerinde, 2008 yılında temsil oranı, sırasıyla, yüzde 82,9 ve yüzde 91,6'dir. 
Bu iki oran göz önüne alındığında, daha kurumsallaşmış, kayıtlı ve denetime tabi 
olan sanayi sektöründeki temsil oranının yüzde 68,7 gibi düşük bir oran olması 
dikkati çekmektedir.

Anketlerden hesapladığımız ve personel maliyeti ile faktör maliyetleriyle 
katma değer (işletme artığı) toplamından oluşan katma değerler ile GSYİH 
serisinde yer alan katma değerleri karşılaştırma imkânı bulunmaktadır. Her iki 
verideki katma değerler, dolaylı vergi ve sübvansiyonları kapsamamaktadır. 
İstihdam verisinden farklı olarak, GSYİI1 serisi ile anket arasında alt sektörler 
itibariyle tam bir uyum da sağlanabilmektedir.

Ek Tablo:2- Sektörel Katma Değerler (Cari Fiyatlarla, Milyar TL.)
Toplam Sanayi İnşaat Hizmet

2 0 0 2

1 .A nket 159,7 75,1 6,2 78,4

2.G SY İH  Serisi 221,1 73,6 14.7 132,8

1 /  2 (% ) 72,2 102,0 42,4 59,0

2 0 0 8

1 .A nket 388,2 160,0 25,7 202,5

2.G SY İH  Serisi 605,0 187,8 44,7 372,5

1 /  2 (% ) 64,2 85,2 57.5 54,4
Kaynak: TUIK ve kendi hesaplamalarımız.
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Tarım, mali kurumlar, konııt sahipliği, kamu yönetimi-savunma ve zorunlu 
sosyal güvenlik hariç GSYİH ile anket toplamı karşılaştırıldığında, 2002 yılında 
anketin GSYİH serisinin yüzde 72,2’sini temsil ettiği görülmektedir. Temsil oranı 
sanayi sektörü için yüzde 102,2 iken, hizmetler sektöründe yüzde 59’dıır. 2008 
yılında anketin temsil kabiliyeti yüzde 64,2’ye gerilemiştir. İnşaat sektörü temsil 
oranında yükselme gözlenirken, sanayi ve hizmetler sektörü temsil oranında 
düşüş meydana gelmiştir.

Bilindiği gibi, yeni GSYİH serisi 2002 yılı girdi-çıktı tablosu ve genel sanayi 
ve işyeri anketi çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 2002 yılında, sanayi 
ile toptan-perakende ticaret katma değerleri anket ve GSYİH serisinde büyük 
bir uyum gösterirken, diğer sektörlerde önemli farklılıklar gözlenmektedir. 2008 
yılına gelindiğinde, iki veri arasındaki uyumsuzluk sanayi ile toptan-perakende 
ticaret sektörüne de yansımıştır. Anket kapsamı ile uyumlu yeni GSYİH serisinde,
2002 yılında sanayinin payı yüzde 33,3, toptan-perakende ticaretin payı yüzde
19,4 ve ulaştırma-haberleşme sektörünün payı ise yüzde 22,2’dir. GSYH’nın 
yüzde 75’ini oluşturan bu üç sektördeki uyumsuzluğun artması yeni GSYİH 
serisinin dikkatle değerlendirilmesi ihtiyacını gündeme getirmektedir.
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EK-2: Tablolar

Ek Tablo: 3- Sanayi, İnşaat ve Hizmet Sektörleri: Toplulaştırılmış
Göstergeler

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 .Girişini Sayısı (000) 1.507 1.740 2.003 2.394 2.474 2.568 2.583

2.Çalışatı Sayısı (000) 6.206 6.674 7.541 8.940 9.419 9.808 10.088

3.Maaş-ÜcretIi Sayısı (000) 4.279 4.626 5.252 6.370 6.748 7.003 7.381

4.Toplaın Katma Değer/Üretim (%) 48.26 43.76 42,43 39,81 37.76 38,00 38,10

5.Toplam Katma Değer/Ciro (%) 28,99 25.53 22.58 21.97 21,59 21,48 21,98

ö.Mal-Hiznıet Satın Alııııı/Ciro (%) 82.05 84,71 87,09 87,60 88,23 87,96 87.09

7.Üretim Değeri/Ciro (%) 60,06 58.34 53.23 55,18 57.19 56,52 57.73

8.Maddi Mal. Briit Yatırıın/Ciro (%) 3,96 5,36 4.07 4,70 9.87 6,70 5,76

9.Çalışaıı /Girişim Sayısı (Kişi) 4.12 3,83 3,77 3,73 3.81 3.82 3.91

lO.Maaş-Ücretli/Girişim Sayısı(Kişi) 2,84 2,66 2,62 2.66 2,73 2.73 2,86
Kaynak: TUIK ve kendi hesaplamalarımız.

Ek Tablo: 4- Sanayi Sektörü Toplulaştırılmış Göstergeleri

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.Girişim Sayısı (000) 223 241 286 308 315 322 327

2.Çalışan Sayısı (000) 2.314 2.357 2.584 2.765 2.876 2.974 3.053

3.Maaş-Ücretli Sayısı (000) 2.016 2.071 2.262 2.445 2.558 2.656 2.730

4.Toplam Katına Değer/Üretim (%) 37,94 34,24 33,36 29,86 28.72 28.28 28,22

5.Toplam Katma Değer/Ciro (%) 35,61 33,45 32,10 28,54 27.56 27.12 27,16

6.Mal-l lizmet Satın Alımı/Ciro (%) 77,75 79,38 80,85 83,04 83,95 83.84 83.45

7.Üretim Değeri/Ciro (%) 93,85 97,68 96,22 95.58 95,93 95,91 96,24

8.Maddi Mal. Brüt Yatırım/Ciro (%) 5.61 8.41 6,66 6,46 13.83 9.37 7.86

9.Çalışan /Girişim Sayısı (Kişi) 10,37 9.77 9,03 8,98 9.13 9.25 9.34

IO.Maaş-Ücrctli/Girişiın Sayısı(Kişi) 9.04 8,59 7,91 7.94 8.12 8,26 8,35
Kaynak: TUIK ve kendi hesaplamalarımız.
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Ek Tablo: 5- İm ala t  Sanayi Sektörü  Toplulaştırılmış Göstergeleri
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 .Girişim Sayısı (000) 219 236 281 302 310 317 322

2.Çalışan Sayısı (000) 2.135 2.182 2.404 2.584 2.684 2.777 2.859

3.Maaş-Ücrctli Sayısı (000) 1.840 1.898 2.085 2.266 2.369 2.461 2.538

4.Toplam Katma Değer/Ürelim (%) 36.05 34.05 32,51 28,98 28,76 28,40 28,82

5.Toplam Katma Değer/Ciro (%) 33,62 33.10 31,11 27,49 27,41 27.04 27,53

ö.Mal-Hizmet Satın Alıını/Ciro (%) 79,67 80,01 82,34 84,33 84,31 84.19 83,59

7.Üretim Değeri/Ciro (%) 93,26 97,22 95.68 94,86 95,30 95,19 95.54

8.Maddi Mal. Brüt Yatırım/Ciro (%) 4,67 7,33 6.32 6,20 13,32 8,90 7,28

9.Çalışan Sayısı/Girişim Sayısı (Kişi) 9,77 9,23 8,56 8,54 8,66 8,77 8.89

10.Maaş-Ücretli/Girişim Sayısı(Kişi) 8,42 8,03 7,42 7.49 7,65 7.77 7.89

Kaynak: TUIK ve kendi hesaplamalarımız.

Ek Tablo: 6- Genellikle Tüketim Mallarına İlişkin Göstergeler (%)
Girişim Sayısı Çalışan Sayısı Üretim Değeri T.Kat.D./

Üretim
2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

İMALAT SANAYİ TOP. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100.00 36,05 28,82

Genellikle Tüketim Malla. 51,10 48,27 56,64 47,68 46,34 32,67 35,50 29,27

Gıda ve İçecek 13,50 10,81 14,15 11,50 16,14 13,99 33,82 24,34

Tütün Ürünleri 0,02 0,01 0,73 0,65 1.42 0.68 40,11 52,17

Tekstil Ürünleri 8,25 7,48 18,74 13.07 15.55 8,02 35,94 32.68

Giyim Eşyası İmalatı 14,25 15,10 15,61 14,02 9,27 5.81 37.48 33.80

Deri-Ayakkabı İmalatı 2,31 2,24 1,96 1.80 1,40 0,81 31.84 31.96

Mobilya İmalatı 12,77 12,63 5.44 6,65 2,55 3,37 35,61 28.49

Kaynak: TUIK ve kendi hesaplamalarımız.
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Ek Tablo: 7- Genellikle A ra  M alları G ru b u n a  İlişkin Göstergeler (% )

Girişim Sayısı Çalışan Sayısı Üretim Değeri T.Kat. D./ 
Örelim

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

İMALAT SANAYİ TOP. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 36.05 28,82

Genellikle Ara Mallan 24,28 24,41 23,25 24,61 33,98 40,67 34,96 25,85

Ağaç ve Mantar Ürünleri 9.84 8,89 2,68 2,50 1,10 1,34 31,51 27,38

Kâğıt ve Ürünleri 0,46 0,69 1,70 1,45 2,12 1,71 38,13 28,52

Basım-Yayım 3,69 4,25 2,06 2,47 1,76 1,61 46,93 35,65

Kok Kömürü-Petrol Ürün. 0,03 0.06 0,29 0,23 4.97 5.96 14,73 8.98

Kimyasal Ürünler İmalatı 1,16 ı . ı ı 3,78 2,92 7,92 5,97 42.78 32,93

Plastik-Kauçuk Ürünleri 3,65 4,75 3,83 5,12 3.82 4,81 36,37 30,87

Metalik Olmayan Miti. Ü. 4,43 3,94 5,51 6,36 4.98 5,62 45.79 38,39

Ana Metal Sanayi 1.01 0,72 3,39 3.57 7,32 13,63 28.84 21.53

Kaynak: T U I K  ve kendi hesap lam ala rım ız .

Ek Tablo: 8- Genellikle Yatırım Malları Grubuna İlişkin Göstergeler (%)

Girişim Sayısı Çalışan Sayısı Üretim Değeri T.Kat. D./ 
Üretim

2002 2008 2002 2008 2002 2008 2002 2008

İMALAT SANAYİ TOP. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 36,05 28,82

Genellikle Yatırım Malları 24,63 27,31 20,09 27,67 19,66 26,51 39,27 32,94

Madeni Eşya Sanayi 14,68 15,82 5,98 8.14 3.05 4,89 38,26 3 1.28

Makine-Teçhizat İmalatı 6,65 6,85 6,35 8,15 5.58 6.59 49,03 35,77

Büro Makiııe-Bilgisayar İ. 0,01 0,01 0,02 0,04 0,03 0,22 46.34 11,70

Elektrikli Makine ve Cih. 1,40 1,84 2,27 2,85 2,39 3,40 38,09 32,50

Radyo-TV-Haber. Cihaz. 0,08 0 .11 0,80 0,69 2,25 1,16 24,72 31.12

Tıbbı-Optik Alet.-Saatler 0,60 0,77 0,55 0.87 0,38 0,43 39,82 48,51

Motorlu Kara Taşıtı İmal. 0.93 1.17 3,21 4,77 5,36 8,31 32,69 28.80

Diğer Ulaşım Araçları 0,29 0.74 0,91 2,16 0,62 1,52 69,81 49,75
Kaynak: T U I K  ve kendi hesap lam ala rım ız .
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Ek Tablo: 9- İn şaa t  Sektörü  Toplu laştın lnuş Göstergeleri

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.Girişim Sayısı (000) 26,6 37,5 43,9 78,8 94,1 107.2 94.8

2.Çalışaıı Sayısı (000) 251 281 336 544 648 720 717

3.Maaş-Ücretli Sayısı (000) 217 246 292 466 549 632 633

4.Toplam Katma Değer/Üretim (%) 38,17 35,81 37,67 28.81 27,64 23,83 26.64

5. Toplanı Katma Değer/Ciro (%) 39,55 38,49 40,20 31.36 31.00 26.21 28.03

6.Mal-Hizmct Satın Alımı/Ciro (%) 72,51 79,03 79,86 91,92 91.39 93,62 87.46

7.Üretim Değeri/Ciro (%) 103,61 107.47 106,73 108.84 112,14 110,00 105,22

8.Maddi Mal. Brüt Yatırım/Ciro (%) 3,05 5,68 6,28 11.42 11,76 8.37 7,87

9.Çalışaıı Sayısı/Girişiııı Sayısı (Kişi) 9,43 7,51 7,67 6,90 6.88 6,72 7,57

lö.Maaş-Ücretli/Girişim Sayısı(Kişi) 8.15 6.55 6,66 5,92 5,83 5,90 6.68

Kaynak: TUIK vc kendi hesaplamalarımız.

Ek Tablo: 10- Hizmetler Sektörü Toplulaştırılmış Göstergeleri
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.Girişim Sayısı (000) 1.257 1.462 1.673 2.007 2.065 2.139 2.162

2.Çalışan Sayısı (000) 3.641 4.036 4.621 5.631 5.896 6.113 6.318

3.Maaş-Ücretli Sayısı (000) 2.046 2.310 2.698 3.458 3.640 3.715 4.018

4.Toplam Katma Değer/Üretim (%) 67,18 61.99 58.13 56.40 54,31 56,81 56,86

5.Toplam Katma Değer/Ciro (%) 24,17 20,19 17,09 18.21 17,76 18.20 18,66

6.Mal-Hizmet Satın Alımı/Ciro (%) 85,32 88,16 90,53 89,62 90,28 89.62 89.02

7.Üretim Değeri/Ciro (%) 36.00 32,56 29.40 32.28 32,70 32,04 32,82

8.Maddi Mal. Brüt Yatırım/Ciro (%) 2,94 3,54 2,67 3,46 7,64 5,19 4,43

9.Çalışan Sayısı/Girişim Sayısı (Kişi) 2.90 2,76 2,76 2,81 2,86 2,86 2,92

lO.Maaş-Ücretli/Girişim Sayısı(Kişi) 1,63 1,58 1,61 1,72 1,76 1,74 1,86

Kaynak: T U İ K  ve kendi hesap lam ala rım ız .
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Mümtaz Zeytinoğlu, Umut ve Ayşegii! Kuruç ’¡a
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Fransa Planlama Komiserliği 'nin daveti üzerine Paris ’leyken 
Hayrünisa ve Pertev Naili Boratav ’¡a (1982)
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Or-An (1972)
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Marmaris (2001)

Avrupa Merkez Bankası Hukuk işleri Sorumlusu Erwin Nierop (sağda) He
(Ankara - 2002)
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Merkez Bankası ’ndan bir heyet Erzurum ’da (2002)
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Katkıda Bulunanlar

Sina Akşin, Berrin Ataman, Tekin Avaner, Serdal Bahçe - Faik Yücel 
Günaydın - Ahmet H. Köse, Murat Baskıcı, Korkut Boratav, Tuncer 
Bulutay, Yücel Candemir, Yener Coşkun, Şevket Çizmeli, M. Kemal 
Doğru, Timur Erkman, Hayriye Erbaş - Pervin Soydemir, Erdal Eroğlu, 
Nilgün Erdem, Haşan Ersel, B A li  Eşiyok, İhsan Feyzibeyoğlu, İsmail 
Hakkı Gökalp, Celal Göle, Halil Güner, Şengül Hablemitoğlu, Alpaslan 
Işıklı, Özdemir İnce, Mehmet Kabasakal, Erhan Karaesmen, Kamil 
Karatepe, Işık Kansu, Metin Kazancı, Ayşegül Kuruç, Umut Kuraç, Oktay 
Küçükkiremitçi, Ömer Kürkçüoğlu, Haşan Ünal Nalbantoğlu, Serter Oran, 
İzzettin Önder, Ali Murat Özdemir, Gamze Y. Özdemir, Seriye Sezen, Ali 
Somel, Mümtaz Soysal, Sinan Sönmez, Taner Timur, Oktar Türel, Ergun 
Türkcan, Barış Ünlü, Erinç Yeldan, Ergin Yıldızoğlu, Nahit Yüksel, Zafer 
Yükseler.


